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 الهندسة الطبية الحيويةالخطة الدراسية لمنح درجة الماجستير في 
 

 من كلية الدراسات العليا  في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية شريطة ما يلي: الهندسة الطبية الحيويةتمنح درجة الماجستير في 

 

 .في الجامعة لمعمول بها االماجستيرمنح درجة التقيد بالشروط المنصوص عليها في تعليمات  .1

 :في أحد المسارين التاليين( ساعة معتمدة بنجاح 34تمام )إ .2

 

 مسار الرسالة: :أوال

 
     ( ساعة معتمدة كما يلي:16المتطلبات اإلجبارية ويخصص لها ) .1

 المعتمدةالساعات  سم المساقإ رمز ورقم المساق

 3 التسويق وتطوير المنتجات 702هط 

 3 معالجة الصور واالشارات الرقمية المتقدمة 720هط 

 3 تفاعالت المواد والمواد الحيوية مع األنسجة 741هط 

 3 ميكانيكا األنسجة الصلبة والمرنة 742هط 

 3 األنظمة الطبية الحيوية الذكية 761هط 

 1 الطبية الحيويةندوة في الهندسة  791هط 

 

 ( ساعات معتمدة من المساقات التالية:9ختيارية ويخصص لها )المتطلبات اإل .2

 الساعات المعتمدة سم المساقإ رمز ورقم المساق

 3 طرق العناصر المحدودة للمهندسين الطبيين الحيويين 703هط 

 3 البصريات الحيوية 711هط 

 3 تحليل وتكميم الصور الطبية 723هط 

 3 الميكانيكا الحيوية الرياضية وتحركات االنسان 743 هط

 3 الهندسة النانونية الحيوية 751هط 

 3 التكنولوجيا النانونية وااللكتروميكانيكية الدقيقة المتقدمة 752هط 

 3 التصوير بالموجات الفوق صوتية المتقدم 762هط 

 3 التكنولوجيا المساعدة 763هط 

 3 الطبيةالمعلوماتية  781هط 

 3 موضوعات خاصة في الهندسة الطبية الحيوية 790هط 

 ولها الجامعة داخل أخرى برامج من (800) مستوى من أو )700( مستوى من معتمدة ساعات (6) عن اليزيد ما دراسة للطالب يجوز
 قسم في العليا الدراسات لجنة من توصية على بناء   العليا الدراسات كلية عميد من بقرار سابقا الطالب يدرسها لم الدراسية بخطته إرتباط
 .الهندسة كلّية في العليا الدراسات لجنة وتنسيب الحيوية طبيةال الهندسة

 

 ( ساعات معتمدة.9( ويخصص لها )799 هطإعداد وتقديم الرسالة ) .3

 الساعات المعتمدة سم المساقإ رمز ورقم المساق

 9 رسالة الماجستير أ 799 هط

 6 رسالة الماجستير ب 799 هط

 3 رسالة الماجستير ج 799 هط

 0 رسالة الماجستير د 799 هط
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 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 كلية الدراسات العليا

 

  الهندسة الطبية الحيويةدرجة الماجستير في 

 سترشادية )مسار الرسالة(الخطة اإل

ساعة معتمدة 34  

 

 
 

 

:السنة األولى  

 الفصل الثاني  الفصل األول

رمز ورقم 

 المساق
  س.م اسم المساق

رمز ورقم 

 المساق
 س.م اسم المساق

147 هط  3 تفاعالت المواد والمواد الحيوية مع األنسجة 
 

702هط   3 التسويق وتطوير المنتجات 

167 هط  3 األنظمة الطبية الحيوية الذكية 
 

427 هط  3 ميكانيكا األنسجة الصلبة والمرنة 

027 هط  3 معالجة الصور واالشارات الرقمية المتقدمة 
 

 3 متطلب اختياري ---

 9 المجموع
 

 9 المجموع

18المجموع   

 

 

 

 السنة الثانية: 

 الفصل الثاني  الفصل األول

رمز ورقم 

 المساق
  س.م اسم المساق

رمز ورقم 

 المساق
 س.م اسم المساق

 3 متطلب اختياري ---  3 متطلب اختياري ---

791هط  في الهندسة الطبية الحيوية ندوة  ب799 هط  1   6 الرسالة 

ج799 هط      3 الرسالة 

 9 المجموع  7 المجموع

16المجموع   
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 متحان الشامل :: مسار اإلثانيا  

 
     ( ساعة معتمدة كما يلي:25المتطلبات اإلجبارية ويخصص لها ) .1

 الساعات المعتمدة سم المساقإ رمز ورقم المساق

 3 التسويق وتطوير المنتجات 702هط 

 3 طرق العناصر المحدودة للمهندسين الطبيين الحيويين 703هط 

 3 البصريات الحيوية 711هط 

 3 معالجة الصور واالشارات الرقمية المتقدمة 720هط 

 3 تفاعالت المواد والمواد الحيوية مع األنسجة 741هط 

 3 ميكانيكا األنسجة الصلبة والمرنة 742هط 

 3 األنظمة الطبية الحيوية الذكية 761هط 

 3 التكنولوجيا المساعدة 763هط 

 1 ندوة في الهندسة الطبية الحيوية 791هط 

 

 ( ساعات معتمدة من المساقات التالية:9ختيارية ويخصص لها )المتطلبات اإل .2

 الساعات المعتمدة سم المساقإ رمز ورقم المساق

 3 الطبيةتحليل وتكميم الصور  723هط 

 3 الميكانيكا الحيوية الرياضية وتحركات االنسان 743هط 

 3 الهندسة النانونية الحيوية 751هط 

 3 التكنولوجيا النانونية وااللكتروميكانيكية الدقيقة المتقدمة 752هط 

 3 التصوير بالموجات الفوق صوتية المتقدم 762هط 

 3 المعلوماتية الطبية 781هط 

 3 موضوعات خاصة في الهندسة الطبية الحيوية 790هط 

 ولها الجامعة داخل أخرى برامج من (800) مستوى من أو )700( مستوى من معتمدة ساعات (6) عن اليزيد ما دراسة للطالب يجوز

 قسم في العليا الدراسات لجنة من توصية على بناء   العليا الدراسات كلية عميد من بقرار سابقا الطالب يدرسها لم الدراسية بخطته إرتباط
 .الهندسة كلّية في العليا الدراسات لجنة وتنسيب الحيوية طبيةال الهندسة

 

 معتمدة. ةساع صفر بواقع( 798 هط) جتياز اإلمتحان الشاملإ .3
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 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 كلية الدراسات العليا

 

  الهندسة الطبية الحيويةدرجة الماجستير في 

 (شاملال اإلمتحان سترشادية )مسارالخطة اإل

ساعة معتمدة 34  

 

 
 

 

:السنة األولى  

 الفصل الثاني  الفصل األول

رمز ورقم 

 المساق
  س.م اسم المساق

رمز ورقم 

 المساق
 س.م اسم المساق

027 هط  3 معالجة الصور واالشارات الرقمية المتقدمة 
 

702هط   3 التسويق وتطوير المنتجات 

147 هط  3 تفاعالت المواد والمواد الحيوية مع األنسجة 
 

703هط   
طرق العناصر المحدودة للمهندسين 

 الطبيين الحيويين
3 

167 هط  3 األنظمة الطبية الحيوية الذكية 
 

427 هط  3 ميكانيكا األنسجة الصلبة والمرنة 

 9 المجموع
 

 9 المجموع

18المجموع   

 

 

 السنة الثانية: 

الثانيالفصل   الفصل األول  

رمز ورقم 

 المساق
  س.م اسم المساق

رمز ورقم 

 المساق
 س.م اسم المساق

 3 التكنولوجيا المساعدة 763هط   3 البصريات الحيوية 711هط 

 3 متطلب اختياري ---  3 متطلب اختياري ---

791هط   3 متطلب اختياري --- في الهندسة الطبية الحيوية ندوة   1 

798هط      الشاملاإلمتحان    0 

 7 المجموع  9 المجموع

16المجموع   
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 وصف المساقات

 ساعات معتمدة( 3) التسويق وتطوير المنتجات 702هط 

هذذذذذا المسذذذذاق مقدمذذذذة البتكذذذذار المنتجذذذذات وال ذذذذدمات واجذذذذراحات تسذذذذجيل بذذذذراحات االختذذذذرا  والحصذذذذول علذذذذ  شذذذذهادات االعتمذذذذاد م ذذذذل 

FDA,CD  وتحديذذذذذد احتياجذذذذذات العمالحومفهذذذذذوم االنتذذذذذاج وخصذذذذذاور المنتجاتورسذذذذذم م ططذذذذذات تصذذذذذور العمذذذذذالح ووضذذذذذع المنتجذذذذذات

وتحليذذذذل السذذذذوق والتنبذذذذ  باحتياجاتذذذذت وتصذذذذميم المنتجذذذذات ووليذذذذة تطويرهذذذذا والنمذذذذاذج األوليذذذذة ومعماريتهذذذذا وتصذذذذميمها و ات ذذذذاذ القذذذذرارات 

 يجيات دخول السوق.وتطوير اقتصاد المنتجات واختبارها وفحصها واسترات

 ساعات معتمدة( 3طرق العناصر المحددة للمهندسين الطبيين الحيويين ) 703هط 

يتنذذذاول هذذذذا المسذذذاق طذذذرق العناصذذذر المحذذذددة  و التيكيذذذد علذذذ  تطبيقهذذذا فذذذي الهندسذذذة الطبيذذذة الحيويذذذة ويقذذذدم أم لذذذة محذذذددة ومتنوعذذذت تنذذذاق  

للمشذذذكلة ووضذذذعها فذذذي نمذذذوذج مناسذذذب لحذذذل عنصذذذر محذذذدد وحذذذل مسذذذيلة طريقذذذة العناصذذذر المحذذذددة والتذذذي تشذذذمل الوصذذذ  الرياضذذذي 

 معينت واست دام برنامج حاسوبي متقدم للتحقق من صحة النتاوج الرقمية.

 ساعات معتمدة( 3) البصريات الحيوية 711هط 

صذذذحية باالضذذذافة لدراسذذذة يتنذذذاول هذذذذا المسذذذاق النمذذذو الحذذذديو باسذذذت دام  تكنولوجيذذذا البصذذذريات باألبحذذذال الطبيذذذة الحيويذذذة والرعايذذذة ال

متعمقذذذذذة ألشذذذذذعة الليذذذذذور وااللكترونياتواالليذذذذذاا  البصذذذذذرية والمجسذذذذذات الكيمياويذذذذذة والفيوياويذذذذذة ويقذذذذذدم هذذذذذذا المسذذذذذاق أنظمذذذذذة  التصذذذذذوير 

البصذذذري والتنظيذذذر فذذذي األبحذذذال الحيويذذذة ويقذذذدم وصذذذ  ليجهذذذوة والمعذذذدات التجاريذذذة بذذذالتوامن مذذذع األجهذذذوة واألبحذذذال التذذذي ت  ذذذع 

 .  ست داماتها الجديدةللتطوير وا

 ساعات معتمدة( 3معالجة الصور واالشارات الرقمية المتقدمة )720هط 

نظذذذذرة لينذذذذوا  المتعذذذذددة مذذذذن االشذذذذارات والصذذذذور الطبيذذذذة الحيويذذذذة الم تلفذذذذة وأساسذذذذيات معالجذذذذة االشذذذذارات الرقميذذذذة وتطبيقاتهذذذذا فذذذذي 

لذذذذ  المبذذذذادر وال وارمميذذذذات المسذذذذت دمة فذذذذي معالجذذذذة االشذذذذارات األبحذذذذال الطبيذذذذة الحيويذذذذة والمشذذذذكالت الطبيذذذذة السذذذذريرية باالضذذذذافة ا

العشذذذواوية والمحذذذددة.أما فذذذي معالجذذذة الصذذذور الرقميذذذة سذذذيتم تنذذذاول طذذذرق تحصذذذيل البيانذذذات والتصذذذوير والتنقيذذذة والتشذذذفير واسذذذت راج 

 .يانات الفسيولوجيةالميوات ونمذجتها . كما سي م المساق عدد من الم تبرات التي تقدم ال برة العملية في معالجة الب

 ساعات معتمدة( 3تحليل وتكميم الصور الطبية ) 723هط 

طذذذرق مبتكذذذرة للتحليذذذل الرياضذذذي وتطبيقاتهذذذا فذذذي مجذذذال التصذذذوير الطبذذذي واحتياجذذذات التصذذذميم فذذذي بروتوكذذذوالت الفحذذذر والتشذذذ ير و 

والتصذذذذوير الشذذذذعاعي للصذذذذدر أنظمذذذذة العذذذذالج والت طذذذذيط فذذذذي العمليذذذذات الجراحيذذذذة .الدقذذذذة والنوعيذذذذة فذذذذي التصذذذذوير الشذذذذعاعي لل ذذذذدي 

التشذذذذ ير المحوسذذذذبة المسذذذذاعدل والت طذذذذيط الجراحذذذذي للعظذذذذام والتحليذذذذل الكمذذذذي لمسذذذذتوط أداح القلذذذذب والتصذذذذوير بذذذذالرنين الم ناطيسذذذذي 

 الوظيفي واالنبعال السطحي البومتروني وبيانات ت طيط القلب بالموجات الصوتية .

 ساعات معتمدة( 3ألنسجة )تفاعالت المواد والمواد الحيوية مع ا 741هط

يهذذذدا هذذذذا المسذذذاق لدراسذذذة طذذذرق تحديذذذد خصذذذاور المذذذواد الحيويذذذة وتحليذذذل ادمصذذذاص البروتينذذذات فذذذي هذذذذل المذذذواد كمذذذا يهذذذدا الذذذ  

دراسذذذة التفذذذاعالت ال لويذذذة والجويميذذذة مذذذع المذذذواد الحيويذذذة مذذذن ناحيذذذة عمليذذذات الوحذذذدة ال لويذذذة . م ذذذل بنذذذاح المصذذذفوفة النوويذذذة والتحلذذذل 

جي ووليذذذة االنقبذذذاف بمذذذا فذذذي ذلذذذ  التمذذذام الجذذذروح واعذذذادة بنذذذاح األنسذذذجة و مراعتهذذذا فذذذي م تلذذذ  األع ذذذاح وإعذذذادة انتذذذاج األنسذذذجة البيولذذذو

واألع ذذذاح.كما يتطذذذرق الذذذ  تصذذذميم البذذذداول واألطذذذراا االصذذذطناعية بنذذذاح علذذذ  تفاعلهذذذا مذذذع المذذذواد الحيويذذذة واألنسذذذجة وعمذذذل تحليذذذل 

ابلذذذذة لالسذذذذتبدال الحيذذذذوي  بذذذذالرجو  الذذذذ  دراسذذذذة حالذذذذة .ودراسذذذذة معذذذذايير تصذذذذحيح الوظذذذذاو  مقذذذذارن لبذذذذداول صذذذذناعية سذذذذليمة وأخذذذذرط ق

 البيولوجية لينسجة واألع اح.

 ساعات معتمدة( 3) ميكانيكا األنسجة الصلبة والمرنة 742هط

يهذذذدا هذذذذا المسذذذاق الذذذ  دراسذذذة سذذذلول المذذذواد الصذذذلبة والمواوذذذع الحيويذذذة وتطبيقهذذذا علذذذ  الجويمذذذات وال اليذذذا واألنسذذذجة فذذذي الجهذذذامين 

الوعذذذذاوي والع ذذذذلي الهيكلذذذذي وهيرهذذذذا مذذذذن األجهذذذذوة الفسذذذذيولوجية  باالضذذذذافة لت طيذذذذة المواضذذذذيع األخذذذذرط م ذذذذل تحليذذذذل القذذذذوة ال ابتذذذذة 

الحيويذذذذة للمذذذذواد المرنذذذذة ال طيذذذذة والمواوذذذذع والسذذذذلول المتفذذذذاوت للعظذذذذام واألنسذذذذجة الليفيذذذذة و ميكانيكذذذذا والنظريذذذذة الم اليذذذذة  والميكانيكذذذذا 
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ميكانيكذذذذا العمذذذذود الفقذذذذري والنمذجذذذذة المرنذذذذة للعظذذذذام ال صذذذذاور المرنذذذذة المطاطيذذذذة األوعيذذذذة الدمويذذذذة والميكانيكذذذذا ال لويذذذذة والجويميذذذذة. 

 ربطة واستجابة األنسجة النشطة م ل الع الت.ال طية وشبت ال طية لينسجة الرخوة م ل األوتار واأل

 ساعات معتمدة( 3) الميكانيكا الحيوية الرياضية وحركات االنسان 743هط 

دراسذذذة ميكانيكيذذذة الع ذذذالت واألوتذذذار ونمذجذذذة انقبذذذاف الع ذذذالت وحركذذذة جسذذذم االنسذذذان وطذذذرق ايجذذذاد معذذذادالت الحركذذذة وميكانيكذذذا 

باالضذذذافة الذذ  تحليذذذل حركذذذات االنسذذذان بمذذذا فذذذي ذلذذ  المشذذذي والذذذرك  والتذذذوامن ومحاكذذذاة ذلذذذ  المسذذتقبالت الحسذذذية والمجسذذذات األخذذذرط 

 باست دام الكمبيوتر ومناقشة  تقنيات التجارب العملية.

 ساعات معتمدة( 3الهندسة النانونية الحيوية )751هط 

سذذيتم تقذذديمها مذذع ربطهذذا مذذع العلذذوم النانونيذذة يهذذدا هذذذا المسذذاق الذذ  اعطذذاح لمحذذة عامذذة عذذن علذذوم مقيذذاف النذذانو ومفهومهذذا الفيويذذاوي و

الحدي ذذذذة واألبحذذذذال الطبيذذذذة النانونيذذذذة .باالضذذذذافة للمفذذذذاهيم الهامذذذذة م ذذذذل النسذذذذبة السذذذذطحية للحجذذذذم واالحتكذذذذال وال صذذذذاور البصذذذذرية 

يذذذة والمذذذواد الطبيذذذة وااللكترونيذذذة والكشذذذ  عذذذن التجميذذذع الذذذذاتي البيولذذذوجي والكيميذذذاوي باالضذذذافة لتنذذذاول جوانذذذب معينذذذة فذذذي االعلذذذوم الطب

 النانونية والتصميم الهندسي.

 ساعات معتمدة( 3التكنولوجيا النانونية وااللكتروميكانيكية الدقيقة المتقدمة ) 752هط 

مذذذة المبذذذادر الحيويذذذة والفيوياويذذذة والكيمياويذذذة ليجهذذذوة الطبيذذذة والتكنولوجيذذذا النانونيذذذة الحيويذذذة وعلذذذم البصذذذريات النانونيذذذة وميكانيكذذذا االنظ

االلكترونيذذذة الطبيذذذة الحيويذذذة الدقيقذذذة وتتنذذذاول المواضذذذيع اي ذذذا مبذذذادر الصذذذناعة الجويميذذذة والنانونيذذذة واللي وهرافيذذذة ومصذذذفوفة الحمذذذ  

النذذذذووي والبروتينذذذذي باالضذذذذافة الذذذذ   المجسذذذذات الكهروكيمياويذذذذة والكهروحركيذذذذة وأجهذذذذوة المواوذذذذع الدقيقذذذذة والمجسذذذذات الحيويذذذذة وأجهذذذذوة 

 ...تبرات الطبية واألنظمة الدقيقة العطاح العقاقير واجهوة تحليل الطي  ...........................الخالرعاية والتش ير والم 

 ساعات معتمدة( 3األنظمة الطبية الحيوية الذكية ) 761هط 

الطبيذذذة االصذذذطناعية يتنذذذاول هذذذذا المسذذذاق مقدمذذذة لينظمذذذة الطبيذذذة الذكيذذذة كذذذالتحفيو وحذذذل المشذذذاكل والتعريذذذ  والبيانذذذات الطبيذذذة والتقنيذذذات 

واألنظمذذذذة ال بيذذذذرة والنظريذذذذة التعليميذذذذة اإلحصذذذذاوية  وتعلذذذذم ازلذذذذة واختيذذذذار واسذذذذت الص الميذذذذوات فذذذذي البيانذذذذات الطبيذذذذة وطذذذذرق تجميذذذذع 

البيانذذذذات والتم يذذذذل ال ذذذذبابي للمت يذذذذرات الطبيذذذذة وأنظمذذذذة دعذذذذم القذذذذرارات الطبيذذذذة واختبذذذذار وفحذذذذر األنظمذذذذة الطبيذذذذة الذكيذذذذة والمجسذذذذات 

كيذذذة واألنظمذذذة الذكيذذذة لمراقبذذذة وتشذذذ ير ضذذذ ط الذذذدم والمت يذذذرات التنفسذذذية والجهذذذود الحيويذذذة باإلضذذذافة إلذذذ  دراسذذذة تصذذذميم الطبيذذذة الذ

 وتطبيقات األجهوة الطبية الذكية المحمولة .

 ساعات معتمدة( 3التصوير بالموجات الفوق صوتية المتقدم ) 762هط 

المتعذذذددة العناصذذذر ويقذذذدم هذذذذا المسذذذاق النمذجذذذة الرياضذذذية للعديذذذد مذذذن انظمذذذة  دراسذذذة تصذذذميم وبنذذذاح المجسذذذات الفذذذوق صذذذوتية األحاديذذذة و

والتصذذذذوير السذذذذريع   KLMالتصذذذذوير بالموجذذذذات الفذذذذوق صذذذذوتية فذذذذي التصذذذذوير وتشذذذذمل هذذذذذل الموضذذذذوعات نمذذذذوذج  ميسذذذذون  ونمذذذذوذج 

بالموجذذذذات الفذذذذوق الصذذذذوتية و  تصذذذذميم الحذذذوم واسذذذذت دام طذذذذرق مبتكذذذذرة  للتصذذذذوير  Kبالموجذذذات الفذذذذوق صذذذذوتية والمحاكذذذذاة فذذذذي البعذذذذد 

 وسيقوم الطالب بتنفيذ محاكاة باست دام هذل النماذج.

 ساعات معتمدة( 3التكنولوجيا المساعده ) 763هط 

يتنذذذاول هذذذذا المسذذذاق القطذذذا  الواسذذذع فذذذي مجذذذال هندسذذذة اعذذذادة التيهيذذذل وتطبيقاتذذذت لمسذذذاعدة  مذذذن يحتاجونهذذذا ممذذذن لذذذديهم خلذذذل فذذذي الحذذذواف 

فذذذي االتصذذذال أو الجلذذذوف والحركذذذة و مبذذذادر تصذذذميم وتقيذذذيم معذذذدات وتقنيذذذات المسذذذاعدل ومناقشذذذة ازليذذذات  كذذذالنظر والسذذذمع او مشذذذاكل

المسذذذت دمة حاليذذذذا م ذذذذل الكرسذذذذي المتحذذذرل والتقنيذذذذات البصذذذذرية والسذذذذمعية .كمذذذا يتنذذذذاول دراسذذذذة علذذذذم وظذذذاو  الع ذذذذالت ودورهذذذذا فذذذذي 

اعذذذادة التاهيذذذل كاسذذذت دام التحفيذذذو الكهربذذذاوي والروبوتذذذات ازليذذذة  حركذذذة االنسذذذان واعذذذادة تيهيلهذذذا ودراسذذذة مبذذذادر الطذذذرق المتقدمذذذة فذذذي

 والواقع االفتراضي والتيكيد عل  ضرورة خرط األش اص من ذوي االحتياجات ال اصة في المجتمع وتحسين مستوط حياتهم .

 ساعات معتمدة( 3المعلوماتية الطبية ) 781هط 

التجريذذذذد األساسذذذذية  المسذذذذت دمة فذذذذي البنيذذذذذة األساسذذذذية لينظمذذذذة المعلوماتيذذذذة الطبيذذذذذة معماريذذذذة أنظمذذذذة المعلومذذذذات المتقدمذذذذة وتقنيذذذذذات 

والبروتوكذذذوالت والشذذذبكات الطبيذذذة الالسذذذلكية والتقذذذدم التقنذذذي فذذذي أنظمذذذة األمذذذان والتشذذذفير فذذذي البيمذذذة الطبيذذذة الشذذذبكية وهيكلذذذة البيانذذذات 
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الهيكلذذذي. باالضذذذافة الذذذ  انظمذذذة دعذذذم القذذذرار ومقدمذذذة  لدراسذذذة الحذذذوم لتوضذذذيح المعلومذذذات الطبيذذذة كالمفذذذاهيم الرسذذذمية البيانيذذذة  والنمذذذوذج 

 االحصاوية الشاوعة وبرمجيات ات اذ القرار وأنظمة القياف عن بعد والتطبيقات الطبية الحالية في األنظمة المعلوماتية الطبية .

 ساعات معتمدة( 3موضوعات خاصة في الهندسة الطبية الحيوية ) 790هط 

سذذذاق أحذذذدل المواضذذذيع وأحذذذداها فذذذي مجذذذال الهندسذذذة الطبيذذذة الحيويذذذة ومتابعذذذة التطذذذور فذذذي  هذذذذا المجذذذال باالضذذذافة الذذذ  يتنذذذاول هذذذذا الم

 .مواضيع أخرط متنوعة يتم مناقشتها في كل مرة 

 ساعة معتمدة( 1ندوة في الهندسة الطبية الحيوية ) 791هط 

ة فذذي مجذذال الهندسذذة الطبيذذة الحيويذذة والتذذي يقذذدمها م تلذذ  أع ذذاح يلقذذ  هذذذا المسذذاق نظذذرة عامذذة علذذ  أهذذم المواضذذيع الحدي ذذة والحساسذذ

 الهيمة التدريسية وال براح في هذا المجال.

 ساعات معتمدة( 0:  )إلمتحان الشاملا 879هط 

 تقديم امتحان شامل  في كل أو بعض المواد التي تم دراستها من الخطة حسب ما يحددة القسم و اجتيازه بنجاح.

 ساعات معتمدة( 9)  الرسالة: 799هط 

يتم في هذا المساق إجراح األبحال الفردية تحت إشراا أع اح هيمة التدريس وأع اح لجنة رسالة الماجستير والتي ت دي إل  استكمال 

 متطلبات الحصول عل  درجة الماجستير من خالل تح ير البحو، إجراح البحو وعرف ومناقشة النتاوج النهاوية.
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The Master Degree in Biomedical Engineering is awarded by the Faculty of Graduate studies at Jordan 

University of Science and Technology (JUST) upon the fulfillment of the following requirements: 

 

1. Compliance with the JUST Master Degree regulations approved in the university. 

2. Successful completion of (34) credit hours in one of the following tracks: 

 

First: Thesis Track: 

1. Compulsory Requirements: (16) credit hours as follows 

Credit Hours Course Name Course Code 

3 Product Development and Commercialization BME 702 

3 Advanced Digital Signal and Image Processing BME 720 

3 Biomaterials and Materials-Tissue Interactions BME 741 

3 Soft and Hard Tissue Mechanics BME 742 

3 Intelligent Biomedical Systems BME 761 

1 Seminar in Biomedical Engineering BME 791 

 

2. Elective Requirements: (9) credit hours from the following courses 

Credit Hours Course Name Course Code 

3 Finite Element Methods for Biomedical Engineers BME 703 

3 Bio-optics BME 711 

3 Analysis and Quantification of Medical Images BME 723 

3 Human Movement and Sports Biomechanics BME 743 

3 Bionano Engineering BME 751 

3 Advances in BioMEMS and BioNEMS BME 752 

3 Advanced Ultrasonic Imaging BME 762 

3 Assistive Technologies BME 763 

3 Medical Informatics BME 781 

3 Special Topics in Biomedical Engineering BME 790 

The student may study not more than (6) credit hours from courses of 700 or 800 level offered by 

other programs related to his/her field of study upon approval of the Dean of Graduate Studies based 

on the recommendation of the departmental and collage committees 

 

3. Master thesis (BME 799): Total of (9) credit hours as follows 

Credit Hours Course Name Course Code 

9 Master Thesis BME 799A 

6 Master Thesis BME 799B 

Study Plan for Master Degree in Biomedical Engineering 
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3 Master Thesis BME 799C 

0 Master Thesis BME 799D 

Jordan University of Science & Technology 

Faculty of Graduate Studies 

 

Master's Program: Biomedical Engineering 

Curriculum Plan (Thesis Track) 

34 Credit Hours 

 

First Year: 

Second Semester  First Semester 

c.h Course Name 
Course  

Code 
 c.h Course Name 

Course 

Code 

3 
Product Development and 

Commercialization 
BME 702  3 

Biomaterials and Materials-

Tissue Interactions 
BME 741 

3 
Soft and Hard Tissue 

Mechanics 
BME 742  3 Intelligent Biomedical Systems BME 761 

3 Elective  ---   3 
Advanced Digital Signal and 

Image Processing 
BME 720 

9 Total  9 Total 

Total 18 

 

 

Second Year: 

Second Semester  First Semester 

c.h Course Name 
Course  

Code 
 c.h Course Name 

Course 

Code 

3 Elective ---   3 Elective -- - 

6 Thesis BME 799 B  1 
Seminar in Biomedical 

Engineering 
BME 791 

    3 Thesis BME 799 C 

9 Total  7 Total 

Total 16 
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Second: Comprehensive Exam Track: 

 

1. Compulsory Requirements: (25) credit hours as follows 

Credit Hours Course Name Course Code 

3 Product Development and Commercialization BME 702 

3 Finite Element Methods for Biomedical Engineers BME 703 

3 Bio-optics BME 711 

3 Advanced Digital Signal and Image Processing BME 720 

3 Biomaterials and Materials-Tissue Interactions BME 741 

3 Soft and Hard Tissue Mechanics BME 742 

3 Intelligent Biomedical Systems BME 761 

3 Assistive Technologies BME 763 

1 Seminar in Biomedical Engineering BME 791 

 

2. Elective Requirements: (9) credit hours from the following courses 

Credit Hours Course Name Course Code 

3 Analysis and Quantification of Medical Images BME 723 

3 Human Movement and Sports Biomechanics BME 743 

3 Bionano Engineering BME 751 

3 Advances in BioMEMS and BioNEMS BME 752 

3 Advanced Ultrasonic Imaging BME 762 

3 Medical Informatics BME 781 

3 Special Topics in Biomedical Engineering BME 790 

The student may study not more than (6) credit hours from courses of 700 or 800 level offered by 

other programs related to his/her field of study upon approval of the Dean of Graduate Studies based 

on the recommendation of the departmental and collage committees. 

 

3. Passing the Comprehensive Exam (BME 798): zero credit hour 
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Jordan University of Science & Technology 

Faculty of Graduate Studies 

 

Master's Program: Biomedical Engineering 

Curriculum Plan (Comprehensive Exam Track) 

34 Credit Hours 

 

First Year: 

Second Semester  First Semester 

c.h Course Name 
Course  

Code 
 c.h Course Name 

Course 

Code 

3 
Product Development and 

Commercialization 
BME 702  3 

Advanced Digital Signal and 

Image Processing 
BME 720 

3 
Finite Element Methods for 

Biomedical Engineers 
BME 703  3 

Biomaterials and Materials-

Tissue Interactions 
BME 741 

3 
Soft and Hard Tissue 

Mechanics  
BME 742  3 Intelligent Biomedical Systems BME 761 

9 Total  9 Total 

Total 18 

 

 

Second Year: 

Second Semester  First Semester 

c.h Course Name 
Course  

Code 
 c.h Course Name 

Course 

Code 

3 Assistive Technologies BME 763  3 Bio-optics BME 711 

3 Elective ---  3 Elective --- 

1 
Seminar in Biomedical 

Engineering 
BME 791  3 Elective --- 

0 Comprehensive Exam BME 798     

7 Total  9 Total 

Total 16 
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Courses Description 

 

BME 702 Product Development and Commercialization (3 credit hours) 
Introduction to product and service innovation, patenting procedures,  CE and FDA approvals, opportunity 

identification and identifying customer needs, concept generation and product specification, mapping customer 

perceptions, product positioning, market analysis and forecasting market demand, product design, product 

development process, product architecture and prototyping, design trade-off decisions, product development 

economics, product testing and validation, market entry strategies. 

 

BME 703 Finite Element Methods for Biomedical Engineers (3 credit hours) 

The finite element method with an emphasis on applications to biomedical engineering. Several detailed 

examples illustrate the finite element analysis process, which includes setting up a mathematical description 

of the problem, putting it into a form suitable for finite element solution, solving the discretized problem, and 

using advanced computer codes to check the correctness of the numerical results. 

 

BME 711 Bio-Optics (3 credit hours) 
This course covers recent growth in using optical technology for biomedical research and health care. The 

course includes in-depth coverage of lasers, optoelectronic devices, fiber optics, physical and chemical sensors. 

The course introduces optical imaging and spectroscopy systems for biomedical research and clinical 

diagnosis. The course describes commercial devices and instruments as well as new devices and instruments 

under development for novel applications. 

 

BME 720 Advanced Digital Signal and Image Processing (3 credit hours) 

Review for the various types of biomedical signals and images. Acquaint Digital signal processing (DSP) 

fundamentals and its application in biomedical research and clinical medicine problems. Both deterministic 

and random signals principles and algorithms for processing will be covered. For the digital image processing 

(DIP):  methods for data acquisition, imaging, filtering, coding, feature extraction, and modeling will be 

discussed. The course will include a series of labs that provide practical experience in processing physiological 

data. 

 

BME 723 Analysis and Quantification of Medical Images (3 credit hours) 

Novel methods of mathematical analysis applied to problems in medical imaging. Design requirements for 

screening protocols, treatment therapies, and surgical planning. Sensitivity and specificity in screening 

mammography and chest radiographs, computer aided diagnosis systems, surgical planning in orthopedics, 

quantitative analysis of cardiac performance, functional magnetic resonance imaging, positron emission 

tomography, and echocardiography data. 

 

 BME 741 Biomaterials and Materials Tissue Interactions (3 credit hours) 

Methods for biomaterials surface characterization and analysis of protein adsorption on biomaterials. 

Molecular and cellular interactions with biomaterials are analyzed in terms of unit cell processes, such as 

matrix synthesis, degradation, and contractionin addition to whole tissue and systematic response. Mechanisms 

underlying wound healing and tissue remodeling following implantation in various organs. Tissue and organ 

regeneration. Design of implants and prostheses based on control of biomaterials-tissue interactions. 

Comparative study between tissue response to permanent versus biodegradable implants. 

 

BME 742 Soft and Hard Tissue Mechanics (3 credit hours)  

The mechanical behaviors of biological solids and fluids with application to tissues, cells and molecules of the 

musculoskeletal, cardiovascular, and other physiological systems. Topics to be covered include static force 
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analysis and optimization theory, biomechanics of linearly elastic solids and fluids, viscoelastic tissue 

mechanics, anisotropic behaviors of bone and fibrous tissues, blood vessel mechanics, cell mechanics,  spine 

biomechanics, elastic modeling of bone, properties of soft tissue (e.g. tendon and ligament), and active tissue 

(e.g. muscle) responses.  

 

BME 743 Human Movement and Sports Biomechanics (3 credit hours) 

Dynamics of muscle and tendon, models of muscle contraction. Kinematics and dynamics of the human body, 

methods for generating equations of motion. Mechanics of proprioceptors and other sensors. Analysis of 

human movement, including gait, running, and balance. Computer simulations and discussion of experimental 

measurement techniques, such as motion analysis systems, force platforms, and 3D video recordings. 

 

BME 751 Bionano Engineering (3 credit hours) 
 A general overview of nanoscale science/physical concepts will be presented as those concepts tie in with 

current nanoscience and nanomedicine research. Important concepts such as surface-to-volume ratio, friction, 

electronic/optical properties, self-assembly (biological and chemical). Specific aspects of nanomedicine, 

nanomaterials, and engineering design at the nano scale will be presented with a focus on scale caused 

restrictions. 

 

BME 752 Advances in BioMEMS and BioNEMS (3 credit hours) 
Biophysical and chemical principles of biomedical micro devices, bionanotechnology, bionanophotonics, and 

biomedical microelectromechanical systems (BioMEMS). Topics include basics of nano-& microfabrication, 

lithography, DNA arrays, protein arrays, electrokinetics, electrochemical transducers, microfluidic devices, 

biosensor, point of care diagnostics, lab-on-a-chip, drug delivery microsystems, advanced 

biomolecular probes, biomolecular spectroscopy, etc. 

 

BME 761 Intelligent Biomedical Systems (3 credit hours) 

Introduction to intelligent medical systems: motivation, problem solving, definitions, clinical data, artificial 

intelligence techniques, expert systems, statistical learning theory and machine learning, feature extraction and 

selection in medical data, data clustering methods,  fuzzy representation of medical parameters, medical 

decision support systems, testing and validation of intelligent medical systems, intelligent medical sensors, 

intelligent medical systems for monitoring and diagnosis of blood pressure, respiratory parameters and 

biopotentials, design and applications of intelligent portable medical devices. 

 

BME 762 Advanced Ultrasonic Imaging (3 credit hours)  

Study of the design, construction, and evaluation of ultrasound single element transducers and mutli-element 

arrays. This course provides mathematical modeling for different ultrasound imaging systems. Topics include 

Mason's model, KLM model, Fast ultrasound imaging simulation in K-space, beamforming design, and novel 

ultrasonic imaging methods. Students conduct extensive simulations using these models. 

 

BME 763 Assistive Technologies (3 credit hours) 
Discuss the broad area of rehabilitation engineering and its application to assist people with impairments in 

sensing (e.g. visual and aurditory), communication, seating, manipulation, and mobility. Principles of design 

and evaluation of assistive technology devices. Discuss the current rehabilitation practices and assistive 

devices such as wheelchairs, visual aids, hearing aids, etc. Discuss the muscle physiology, its role in human 

movement, and its rehabilitation .Discuss the principles of advanced rehabilitation methods such as functional 

electrical stimulation, robotic rehabilitators, and virtual reality. Emphasis on integrating persons with 

impairments into society and improving their quality of life.  

 

BME 781 Medical informatics (3 credit hours) 
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Advanced information systems architecture , basic abstraction techniques used in medical information system 

infrastructures , wireless medical networks and protocols ,technical advances in security and encryption in 

networked medical environments, data structure for representing medical knowledge ( conceptual graphs, 

frame-based model) decision support systems, introduction to common statistical and decision-making 

software packages, advanced medical telemetry systems, current application of medical information systems.   

 

BME 790 Special Topics in Biomedical Engineering (3 credit hours) 

Covers a specific usually cutting edge topic in biomedical engineering, with a different topic taught each time 

the course is offered. 

 

BME 791 Seminar in Biomedical Engineering (1 credit hour) 

Overview of various cutting edge topics in biomedical engineering, presented by faculty members and experts 

in the field. 

 

BME 798 Comprehensive Exam (0 credit hours) 

Upon passing and final grading of all courses in the Plan-of-Study, the student must pass a Comprehensive 

Exam. 

BME 799 Master Thesis (9 credit hours) 

Individual research under the direction of a faculty member (s) and committee leading to preparation, 

completion, and oral defense of a thesis. 

 


