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           األهلية عمان جامعة
 قسم الهندسة الطبية            

 الهندسة كلية

 وصف المواد لقسم الهندسة الطبية
 
 

 العربية:باللغة  وصف المواد الدراسية
 

0111101A ( 1رياضيات) }3-3[ }3[ 
واللوغاريتمية؛  اإلقترانات وطرق تمثيلها: مراجعة اساسيات الجبر، اإلقترانات الجبرية، اإلقترانات المثلثية، اإلقترانات العكسية، اإلقترانات األسية 

رية لوبيتال، رسم المنحنيات، المعدالت النهايات واالتصال؛ االشتقاق وتطبيقاته: مشتقة اإلقترانات الجبرية والمثلثية واألسية واللوغاريتمية والعكسية، نظ
المحدود مثل  المرتبطة بالزمن، مسائل عملية على القيم العظمى والصغرى؛ التكامل: التكامل المحدود، التكامل الالمحدود، تطبيقات عملية على التكامل

 .حساب المساحة المحصورة بين المنحنيات وايجاد الحجوم الدورانية
 وجدالمتطلب السابق: ال ي

 
 ]3-3[ }3{ (2رياضيات ) 2011110

تل؛ تطبيقات على طرق التكامل: التكامل باألجزاء، تكامل اإلقترانات المثلثية، التكامل بالتعويضات المثلثية، استراتيجيات حساب التكامل، التكامل المع
القطبية وتطبيقاتها؛ المتتاليات والمتسلسالت: متسلسالت تايلور التكامل المحدود مثل ايجاد طول المنحنيات ومساحة السطوح الدورانية؛ اإلحداثيات 

 .ربةوماكلورين؛ المتتاليات والمتسلسالت الالنهائية المتقاربة والمتشتتة؛ وتطبيقات عملية على المتتاليات والمتسلسالت الالنهائية المتقا
  (1رياضيات ) 0111101Aالمتطلب السابق: 

 

1011120A 3-3{ ]3} (1عامة ) فيزياء] 

تلة والوزن، قوة الفيزياء ووحدات القياس؛ المتجهات؛ الحركة في بعد واحد؛ الحركة في بعدين؛ قوانين نيوتن للحركة: القوة وتأثيرها، قوانين نيوتن، الك
واحد؛ الحركة الدورانية: العزم،  االحتكاك؛ طاقة النظام: الشغل، الطاقة الحركية والكامنة، والقدرة، حفظ الطاقة؛ الزخم الخطي والتصادمات في بعد

 .جيةسكونية االجسام، شروط االتزان، مركز الجذب؛ ميكانيكا الموائع: الموائع الساكنة، الموائع المتحركة؛ الحركة االهتزازية؛ الحركة المو
 المتطلب السابق: ال يوجد

 

2011120A ( 2فيزياء عامة) {3[ }3-3] 

الجهد الكهربائي؛ المواسعة والمواد العازلة؛ دارات التيار المستمر: التيار، المقاومة، القوة الدافعة المركزية؛ المغناطيسية المجال الكهربائي؛ قانون جاوس؛ 
األمواج الساكنة: القوة المغناطيسية، المجال المغناطيسي؛ مصادر المجال المغناطيسي؛ قانون فارادي؛ الحث المغناطيسي؛ دوائر التيار المتردد؛ 

 .رومغناطيسيةالكه
  (1فيزياء عامة ) 0111201Aالمتطلب السابق: 

 
3011120A 2-1[ }1 { فيزياء عامة عملي[ 

ن(؛ قانون نيوتن تحليل البيانات وتحليل القياسات: القياس باستخدام أدوات القياس الدقيقة؛ طاولة القوى: تطبيق قوانين الحركة )في اتجاه واحد واتجاهي
على الحركة واالحتكاك؛ الشغل والطاقة؛ الحركة التوافقية البسيطة: البندول البسيط، نظام الكتلة والنابض؛ الكهرباء:  قانون اوم،  الثاني للحركة؛ تطبيقات

 .تطبيقات قانوني كيرشوف
  (1فيزياء عامة ) 0111201Aالمتطلب متزامن: 

 
A0111301  3-3} [3{كيمياء عامة[ 

المادة، خواص المادة، الجدول الدوري للعناصر الكيماوية: التركيب االلكتروني للذرات، الخواص الدورية الروابط مقدمة في الكيمياء العامة: أقسام 
معادالت الكيماوية: الرابطة االيونية؛ تسممممية المركبات التسممماهمية؛ القياسمممات األرقام المعنوية، الحسمممابات الكيماوية )التركيب والصمممي  وحسممماب ال

 .يل المائية: االحماض والقواعد، حمض لويس، األمالح، تفاعالت األحماض والقواعد واألمالح، تفاعالت األكسدة واالختزالالكيميائية(؛ المحال

 يوجد السابق: الالمتطلب 

 
A0112101 3-3[ }3{ الخطي الجبر[ 

المصفوفات وتريا؛ قيم آيجن ومتجهات آيجن؛ الجبر الخطي: المصفوفات؛ المتجهات، المحددات؛ حلول االنظمة الخطية؛ معكوس المصفوفات؛ تحويل 
 .ميةالداالت المركبة التحليلية: االعداد المركبة؛ الداالت المركبة التحليلية والتوافقية؛ الداالت المركبة االسية والمثلثية واللوغاريت

  (2رياضيات ) 0111102Aالمتطلب السابق: 
 

0811201A 3-3 [}3{الهندسة(  (الحاسوب مهارات[ 

؛ تراكيب التحكم؛ وظائف )الدوال(؛ المصفوفات؛ المؤشرات؛ مقدمة إلى ++C: مقدمة في لغة البرمجة ++Cالمفاهيم األساسية للبرمجة باستخدام لغة 

 الفئات والكائنات.
 استدراكي حاسوب مهارات : A0331700  السابق المتطلب
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A0811202  2-1} [1{مشاغل هندسية[ 

واستخدام األدوات ؛ المهارات األساسية للقياسات ؛ المهارات األساسية للبرادة اليدوية واللحام والنجارة وتشكيل الصفائح المعدنية السالمة في مكان العمل 
 وتوصيالت الدوائر الكهربائية المنزلية.

 المتطلب السابق: ال يوجد
 

A0812201 3-3 [}3{ مهارات االتصال واخالقيات المهنة[ 

مهارات االستماع: أنواع االستماع؛ مهارات التحدث: استراتيجيات لتطوير  االتصال: عمليات التواصل، التواصل اللفظي وغير اللفظي،أساسيات مهارات 
خصائص  ابة الفنية:مهارات التحدث، أنواع التحدث، االستراتيجيات الفعالة لتقديم العروض؛ مهارات القراءة: تقنيات القراءة، القراءة والفهم؛ مهارات الكت

 .الكتابة الفنية، فوائد الكتابة الفنية، أنواع الكتابة الفنية: البحوث العلمية، التقارير الفنية، طلب وظيفة

ع وتجاه أصحاب أخالقيات مهنة الهندسة: المفاهيم الرئيسة؛ االخالقيات التطبيقية؛ النظريات االخالقية لمهنة الهندسة؛ مسئوليات المهندس تجاه المجتم
 .وتجاه مهنة الهندسة؛ التعريف بمبادئ األمان والحوادث المهنية، مواثيق االخالقيات الدولية لممارسة مهنة الهندسة العمل

  مهارات االتصال باللغة االنجليزية A0161201المتطلب السابق: 

 

A0831201 3-1[ }2 { رسم هندسي[ 
الرسم  ؛القطاعات ؛الرسم االيزومتري ثالثي االبعاد ؛االسقاط المتعامدرسم المساقط و  ؛أنواع الخطوط واستخداماتها ؛الحروف ؛استعماالت أدوات الرسم

 االبعاد في مجاالت الهندسة المختلفة. و ثالثي االوتوكاد( ثنائي)بواسطة الحاسوب 
 المتطلب السابق: ال يوجد

 
1083210A  3-3[ }3{معادالت تفاضلية[ 

حلول  المعادالت  ؛األولى والثانية و العليا؛ التمثيل الرياضي لبعض التطبيقات الهندسية و الفيزيائية و االجتماعيةحلول المعادالت التفاضلية من الدرجة 
 س.التفاضلية باستخدام المتسلسالت الالمحدودة ؛ تحويالت البالس ؛ تحويالت المشتقات؛  حلول المعادالت التفاضلية باستخدام تحويالت البال

 )نجاح( (2رياضيات ) A0111102السابق: المتطلب 
 

A0832102  3-3[ }3{إحصاء هندسي[ 
منحنيات تطبيقات االحصاء في الهندسة:مقدمة في اإلحصاء الوصفي وكيفية عرض ووصف البيانات؛ مقدمة في نظرية االحتماالت والمتغيرات العشوائية و

االحصائي؛ اختيار واختبار الفرضيات االحصائية ؛ قياس معامل االرتباط وكيفية إيجاد التوزيع العشوائي المختلفة؛  نظريات االعتيان؛ القدير او التخمين 
 معادالت االنحدار و تحليله.

  (1رياضيات ) 0111101Aالمتطلب السابق: 
 

A0833101  3-3[  }3 {عدديةتحليالت[ 
؛ التفاضل العددي؛ التكامل العددي؛ Interpolation)التخمين )(؛ Iterationلمحة عامة عن طرق التحليل العددي؛ حل المعادالت بواسطة التكرار )

 .التفاضليةالطرق العددية في الجبر الخطي، الحذف بطريقة غاوس، طريقة التربيع االقل؛ الطرق العددية لحل المعادالت 
 الجبر الخطي A0112101المتطلب السابق: 

 
A0832601 3-3[ }3{(  1حيوية ) ميكانيكا[        

نائية، الثالثية عامة في الميكانيكا الحيوية: قوى الشد و االنضغاط  و االحتكاك ، تحليل المتجهات الثنائية، الثالثية األبعاد؛ المحصالت؛ العزوم الثمقدمة 
المركزية لالشكال الهندسية.  األبعاد؛ حاالت االتزان في االجسام: مخطط الجسم الحر، تطبيقات االستاتيكا في الميكانيكا الحيوية ، مراكز الثقل و النقاط

 مقدمة في أساسيات الميكانيكا الحيوية في االستطالة )التشوه(.

 ) نجاح (  (1) عامة فيزياء A0111201 :سابقالمتطلب ال
 

013A0833 3-3[ }3{ الكترونيات طبية[ 
تطبيقات خاصة  ؛المقارنات، المكامالت و المفاضالت، تطبيقات طبيةمقدمة عن  المكبر العمالتي. دوائر اساسية للمكبر العملياتي: المكبر الجامع، 

المرشحات الفعالة: مرشحات  ؛للمكبرات العمالتية: المكبرات التفاضلية، المكبرات الخاصة لالجهزة ، المكبرات العازلة، والمحوالت، تطبيقات طبية
تطبيقات الطبية للمرشحات. المهتزات: مبادئ المهتزات ، مهتز االزاحة في تمرير منخفض ، تمرير عالي، تمرير نطاق محددومرشحات منع تمرير،ال

 مكبرات القدرة وتصنيفاتها، تطبيقات مكبرات القدرة في االجهزة  الطبية.  ؛الطور، مهتز جسر وينن مهتز كولبتز، مهتز هارتلي
 الكترونيات  A0822502المتطلب السابق: 

 
02A08333  2-1[ }1{مختبر محاكاة للهندسة الطبية[ 

زيادة قدرة الطالب على استخدام برامج المحاكاة وإجراء  هدفها NI-Multisim & Labview يقدم هذا المختبر مجموعة من التجارب باستخدام برامج  

الهندسة الطبية وبناء وتحليل النماذج االفتراضية ومحاكاتها قبل بناءها كما يساعد الطلبة في انجاز مشاريعهم  في االلكترونيةتجارب في تصميم الدوائر 
 المعلومات.بشكل نهائي من خالل تحويل المخططات االلكترونية التي تم محاكاتها إلى دوائر مطبوعة أو من خالل التعامل مع بعض أنظمة اكتساب 
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 الكترونيات طبية A0833301 المتطلب السابق:
 

016A0833 3-3[ }3{  )2 (ميكانيكا حيوية[   
، المرونة ،  أساسيات الميكانيكا الحيوية في االستطالة )التشوه( ،االجهاد، االنفعال ،االحمال المحورية ، الخواص المستخلصة من تجربة الشد للمواد

المرونة اللزوجية ،النماذج التجريبية في المرونة اللزوجية, أهم المواصفات الميكانيكية لالنسجة اللدونة ،قانون هوك , دائرة موهر ، اللي ، االنحناء ، 
مقدمة في طريقة العناصر المنتهية, استخدام طريقة  ؛الحيوية ، تطبيقات : ميكانيكا المفاصل والعظام والعضالت ، ميكانيكا نقل الدم و االوعية الدموية

 (SolidWorks).باستخدام السوليدوركس   ة المفاصل الصناعيةالعناصر المنتهية في محاكا

 ) نجاح (  (1) ميكانيكا حيوية  A0832601المتطلب السابق: 

A0833602 2-2[ }2{ مواد حيوية[                        
يشرح ايضا العديد من التفاصيل حول المواد الحيوية المهندسة التالية:  ؛المواد الحيوية ، حيث يوضح خصائص المواد الداخلية والسطحية عنمقدمة 

عية واستخدامها المعادن والبوليمرات والهيدروجيل والسيراميك والنظائر والزجاج والمواد المركبة والمواد القابلة لالمتصاص البيولوجي  والمواد الطبي
يتم التطرق  ؛موضوع هندسة األنسجة، واختبار المواد الحيوية و رد فعل الجسم بعد الزراعةيفسر المساق  ؛في تكنولوجيا الزراعة في جسم االنسان

 للعديد من تطبيق المواد الحيوية في الطب وطب األسنان.
 كيمياء عامة A0111301 المتطلب السابق:

 ( 2حيوية ) ميكانيكا A0833601المتطلب المتزامن: 

 
103A0834  3-3[  }3 {الطبيةتطبيقات الحاسوب في الهندسة[               

يغطي المساق عملية إنشاء المصفوفة والتعامل معها وحل  ؛في البرمجة الهندسية LabViewو  MATLABيقدم هذا المساق مقدمة الستخدام برنامج 

عالوة على ذلك ، تغطي هذا  ؛المعادالت الخطية في البداية، ثم التعامل مع البيانات المنتظمة والتعامل مع انماطها وتطبيق طرق مختلفة لتوقع البيانات
يتم ايضا توضيح المكونات الرئيسية لنظام الحصول على  ؛ر الطبية بشكل خاصالمساق األساليب المستخدمة في معالجة اإلشارات الطبية ومعالجة الصو

 .LabView( واستكشاف أدواتها و ربطها مع برنامج DAQالبيانات )

 مهارات الحاسوب )الهندسة(  A0811201الجبر الخطي و A0112101المتطلب السابق: 
 

023A0834 3-3[ }3  {(1طبية ) أجهزة[                   
طيط اإلشارة مقدمة في القياسات واألجهزة الكهربائية؛ مفاهيم أساسية في األجهزة الطبية؛ أنواع ومبدأ عمل الكترودات قياس الجهد الحيوي؛ أجهزة تخ

 الكهربائية للقلب؛ للعضالت؛ للدماغ واالعصاب؛ وللعين؛ أجهزة قياس ضغط الدم؛ تدفق الدم وأصوات القلب؛ قياسات حجم الدم.
   الكترونيات طبية A0833301و علم وظائف االعضاء A01112204 لب السابق:المتط

 
033A0834 3-3[ }3 { بعدطبية وقياس حيوي عن  مجسات[              

 الفيزيائية،اآلليات  والتحويل:مبادئ المجسات الطبية الحيوية وتصميمها، الخصائص العامة للمجسات؛ تطبيقات المجسات الحيوية في الطب؛ آليات الجس 
العكسي التشبيهي التضمين والتضمين مقدمة في القياس الحيوي عن بعد، آليات  والكهروكيميائية؛ والحرارية، والميكانيكية، والكهربائية، والبصرية،
قياس الحيوي عن بعد في العناية مبادئ تصميم دوائر االتصاالت لنقل واستقبال اإلشارات الطبية، المرسالت والمستقبالت؛ تطبيقات الالمختلفة؛ والنبضي 
 الصحية.

  (1أجهزة طبية ) A0834302المتطلب السابق: 
  االتصاالت أنظمة A0823402 : المتطلب السابق

 
04A08343 3-3[ }3{(  2طبية ) أجهزة[ 

 الكهربائية أجهزة الجراحة ؛والتعويضيةأجهزة مراقبة المرضى؛ األجهزة العالجية  ؛أجهزة فحص السمعاجهزة فحص النظام التنفسي؛ قياس الحرارة؛ 
 الحاسوب في األجهزة الطبية. واألجهزة المخبرية السريرية؛ المجسات الكهروكيميائيةوغرفة العمليات، اجهزة التعقيم؛ 

 ()نجاح( 1أجهزة طبية ) A0834302 :السابقالمتطلب 
 

05A08343 2-1[ }1{ طبيةأجهزة  مختبر[ 
تكييف اإلشارات، تكبير اإلشارات، تصفية اإلشارات؛ قياس الجهود واالشارات الحيوية: تخطيط القلب، تخطيط الدماغ معالجة االشارات الحيوية: 

 الكهربائية.والعضالت،قياس سرعة ضربات القلب؛ محوالت اإلشارة التشبيهية إلى رقمية وبالعكس، الربط مع الحواسيب الرقمية؛ قياسات معايير السالمة 

 (2طبية ) أجهزة A0834304من: المتطلب المتزا
 
6030834A 2-1[  }1 {بعدمجسات طبية وقياس حيوي عن  مختبر[                                        

قياس بعض اإلشارات الحيوية : الحرارة ، ضغط  ;  ELVIS II Kit و Labviewمقدمة في المجسات الطبية وأنظمة القياس الطبي باستخدام برنامج 

الت الدم ، القوة ، عدد نبضات القلب واصوات القلب ؛ القياس الحيوي عن بعد : اليات التضمين والتضمين العكسي وتقطيع اإلشارة دوائر المرس
 والمستقبالت ، تطبيقات نقل واستقبال اإلشارة الطبية عن بعد  .

 طبية وقياس حيوي عن بعد مجسات A0834303المتطلب السابق: 
 

016A0834  3-3[  }3 {طبيهندسة تأهيل[       
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كراسي  ؛الميكانيكا الحيوية في وضعية الجلوس. سالمة األنسجة الحيوية :مراحل تقرحات الجلد، انواع االسطح الداعمة ؛مقدمة في هندسة التأهيل الطبي
يز الكهربائي المقعدين: كراسي المقعدين اليدوية، الكراسي المتحركة بالطاقة الكهربائية والكراسي متعددة الوظائف، معايير الكراسي المتحركة. التحف

 FESالستعادة القدرة على المشي ،    FESلعالج سقوط القدم ، FESاالعتبارات السريرية، األقطاب الكهربائية ، التطبيق السريري،  :FES الوظيفي

 ؛أجهزة العالج الطبيعي ؛للتمرين الرياضي ، تحفيز النخاع الشوكي ، التحفيزالكهربائي للدماغ، التكنولوجيا القابلة لالرتداء  FESلالطراف العلوية ، 

رفع مستوى المشاركة في الحياة اليومية لألشخاص  ؛صرالوسائل المساندة لألشخاص المكفوفين وضعاف الب ؛معايير السالمة في نقل الكراسي المتحركة
الرياضة  ؛الذين يعانون من ضعف السمع . المبادئ األساسية لالتصاالت البديلة ، طرق تقييم وصول االشخاص إلى الكمبيوتر و إلى شبكة اإلنترنت

  .التكيفية و التكنولوجيا المستخدمة في الترفيه
 .(2ميكانيكا حيوية ) A0833601 :المتطلب السابق

 .طبية وقياس حيوي عن بعد مجسات A0834303المتزامن:  المتطلب

 
026A0834  2-1[  }1 {طبيمختبر ميكانيكا حيوية وتأهيل[ 

المفاصل المعادن المستخدمة في قياس معامل المرونة لبعض  ؛االهتزازات تحليل ،رسم منحنى االجهاد و االنفعالو  الطرق العملية لقياس االستطالة
أما ؛و الخطوات تحليل المشي ؛لبعض المواد الحيوية  اختبار برينل للصالدة ؛ وقياس الكلل في المواد؛و المواد المزروعة في جسم االنسان الصناعية

جسم , وحجم الجسم , نسبة كيفية الحصول على البيانات االساسية الخاصة بالجسم )المساحة السطحية للجسم , وكثافة التجارب هندسة التأهيل الطبي فهي 
حساب مقدار  ؛الدهون بالجسم وحجم الدم( وكذلك اخذ قراءات للضغط ومعدل ضربات القلب ومعدل التنفس في حالة الراحة مرة وبعد بذل مجهود

واخيرا حساب مقدار فقدان الوزن بواسطة تمارين عديدة او فقدانه بطرق  ؛االنبعاث الحراري من الذراع , حساب درجة حرارة العضلة تحت الجلد
 .مختلفة اخرى

 المتطلب السابق: ال يوجد
 تأهيل طبي  هندسة A0834601المتطلب المتزامن: 

 
017A0834 اسابيع متصلة[  8] }3 {ميداني ال تدريبال 

اسابيع متصلة في مؤسسة  ثمانيةيتضمن تطبيق عملي للكفايات والمهارات التي حصل عليها الطالب بهدف اكتساب خبرات عملية من خالل العمل لمدة 
 المجاالت العملية والمهنية في التخصص. أحدمعتمدة للتدريب في 

 بنجاح ساعة معتمدة 115 انهاء المتطلب السابق:

 

  013A0835  2-2[ }3{الطبية مبادئ التصميم في الهندسة[   

لحيوية: خطوات التصميم الهندسي لألجهزة الطبية الحيوية والمعلومات الضرورية المتعلقة بها، مفاهيم تصميم المشاريع في مجال الهندسة الطبية ا
وتقييمه، التأكد من صالحية التصميم من خالل التجارب السريرية؛ دراسة مواصفات المنتج الجماعي، التوثيق، مهارات العرض، مهارات االتصال، العمل 

 أنظمة وأخالقيات التصميم في الهندسة الطبية.

   (2أجهزة طبية ) 043A0834 :السابقالمتطلب 
 

023A0835 3-3[  }2{التكنولوجيا الطبية   ادارة[ 
االجراءات الطبية؛  باألجهزةفي المستشفى؛ المعايير والدساتير واالنظمة الخاصة  شروط ومعايير السالمة ؛ادارة التكنولوجيا الطبيةمفاهيم اساسية في 

ممارسات اخرى هندسية في دائرة الهندسة واالشراف؛  والقيادة ، المتابعة والتنظيمشراء األجهزة التخطيط، التقييم، المتبعة في ادارة التكنولوجيا الطبية:
 .الطبية والمؤسسات الصحية المختلفة

 (2أجهزة طبية ) A0834404تطلب السابق: الم
 

014A0835 3-3[  }3 {الطبيالتصوير  أنظمة[ 
التصوير باألشعة  ،التصوير باألشعة السينيةتتضمن:  انظمة التصوير ؛في منظومة التصويرالصورة المنتجة  فيزيائية ظمة التصوير الطبي وعن ان مقدمة

التصوير بالموجات فوق  ،روني المقطعييتالتصوير بواسطة االنبعاث البوز ،التصوير باستخدام النظائر المشعة وكاميرا اشعة جاما ،المقطعيةالطبقية 
 بالرنين النووي المغناطيسي. التصوير ،الصوتية
 (2أجهزة طبية ) A0834304السابق: المتطلب 

 

024A0835 3-3{ ]3} الطبية معالجة الصور الرقمية ]                                                                      

يشمرح هذا المسماق األنظمة  ؛يبدأ هذا المسماق بمعالجة الصمور الرقميه بالمسمتوى البدائي ويسمتمر حتى تفسمير الصمورة والتعامل معها بالمسمتوى االعلى
اد ايضمما، ومعالجة الصممور الرقمية، واإلدراك البشممري للصممور، ونماذج األلوان، وتجميع وضممغط المنفصمملة ثنائية األبعاد، وتصممميم الفالتر ثنائية األبع

يُطلب من الطالب تطبيق فهمهم للمواضمميع التي تم تعلمها نظريا من  ؛البيانات، وتحسممين الصممورة، واسممتعادة البيانات وتحليلها، وتنفيذ األجهزة والبرامج
 برامج الحاسوبية )مثل ماتالب(.خالل استخدام الحزمة المناسبة من ال

 ) نجاح ( إشارات وأنظمة A0823401المتطلب السابق: 

 
015A0835  في الهندسة الطبيةمواضيع مختارة 

  الفصل.تسجيل المواد في ذلك  تحدد المادة المطروحة لكل فصل دراسي وتعلن للطلبة عند موعد بدء حديثة ومعاصرة في مجال الهندسة الطبية؛مواضيع 
 السابق: موافقة القسمالمتطلب 
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 مبادئ التصميم في الهندسة الطبية  A0835301المتطلب المتزامن:  

 

017A0835 ( 1مشروع تخرج )}2-1[   }1[  
الطالب )فريق من الطلبة( مشروعا مستقال بإشراف أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم؛ يمثل هذا المشروع الجزء األول من  يختارالقسم بالتنسيق مع 

النظرية والعملية الالزمة إلتمام الجزء  جمع المتطلباتمشروع التخرج ويخصص إلكساب الطالب مهارات تنظيم البحث والتطوير التقني والعمل على 
 ع التخرج.الثاني من مشرو

 التدريب الميداني )نجاح( A0834701 السابق:المتطلب 
 مبادئ التصميم في الهندسة الطبية A0835301 المتزامن:المتطلب 

 
027A0835 ( 2مشروع تخرج) }4-2[   }2[ 

كامل متطلبات المشروع المقررة بما فيها تصميم وتركيب نموذج  ويتم تنفيذاستكماال لما تم إنجازه في الجزء األول من المشروع  هذا المشروعيأتي 
 .الممتحنةومناقشته امام اللجنة زم الطالب بتقديم تقرير فني شامل عن مشروع التخرج بأكمله تاولي او برمجية للمشروع ويل

 (1تخرج ) مشروع A0835701المتطلب السابق: 

 
A1111103  3-3[ }3 {علم التشريح[   

كيميائية ساسية لعلوم الحياة؛ الخلية: بنية الخلية، وظيفة الخلية؛ اسس الكيمياء الحيوية وااليض؛ مبادئ البيولوجيا الجزئية ومكونات الجسم الالمبادئ اال
ن ؛ الجهاز وكذلك االجهزة الحيوية التالية: الجهاز العصبي, جهاز الدورة الدموية، العضالت، الدم، الجهاز التنفسي، جهاز االستشعار؛ الكليتي

 .الغطائي.العظام وانسجتها؛ المفاصل
 ال يوجدالمتطلب السابق: 

 

A1112204  3-3[ }3 {علم وظائف االعضاء[   
جهاز مقدمة في علم وظائف أالعضاء؛ جسم االنسان؛ الوظائف الطبيعية ألجهزة الجسم؛ آلية عمل الجهاز العصبي؛ آلية عمل العضالت, آلية عمل ال

 .عمل الدورة الدموية؛ الجهاز الحسي اإلدراكي؛ الغدد الصماء؛ الجهاز الهضمي, جهاز اإلخراج والجهاز التناسليالتنفسي؛ آلية 

 علم التشريح A1111103المتطلب السابق: 
 

014A0812 3-3{ ]3} المنطق الرقمي دوائر                                   ]            

لمعالجات، األشممكال تمثيل البيانات  واالعداد الرقمية:  العمليات الحسممابية، طرق تمثيل االرقام  العشممرية واالحرف الهجائية؛ الجبر البوليني:  الدوال وا
المعماري والخطوات؛ ، الدوائر المتكاملة )مسممممتوى البوابة( التصممممميم COMSالقياسممممية، التبسمممميط؛ البوابات المنطقية؛ تنفيذ مفاتيح التوصمممميل ومنطق 

عليها مثل تصميم المنطق التجميعي بالحاسوب: تنفيذ المستويات الثنائية والمتعددة المجمعة، العمليات الحسابية ) جمع، طرح، ضرب(، نماذج متعارف 
 . التصميم المشفرات، مفكك التشفير والمجمعات الخالطة،  تصميم المنطق المتسلسل :  المزالج، المتقلبات، تصغير مسائل في

 ( 1رياضيات ) A0111101 المتطلب السابق:
 

024A0812 { 1مختبر دوائر المنطق الرقمي[ }2-1]                                           

مثل اإلضافات وفك  يعمل مختبر الدوائر المنطق الرقمي على تطوير الطالب لتصبح لديهم القدرة على تحديد البوابات المنطقية ودوائر المنطق التوافقي
 . ( ودوائر المنطق المتسلسلة المتزامنةflip-flopsالتشفير , يجري الطالب ايضا  تجارب على عناصر الذاكرة )

 المنطق الرقمي دوائر A0812401 المتزامن:المتطلب 
 

A0813201  3-3[ }3{االقتصاد واإلدارة الهندسية[ 

ادية للمشاريع، تطـور المشاريع الهندسية؛ اتخاذ القرارات; مبادئ أساسية في استثمار رأس المال; صي  وتطبيقـات; معدالت العائد; دراسة الجدوى االقتص
البديلة( ; طريقة حساب نسبة  القيمة الصافية المستقبلية والحالية وتدفق النقد المنتظم المكافئ ; مقارنة البدائل االقتصادية للمشاريع الهندسية )الفرصة

 النفقة ; االهتالك; الضرائب ; التوزيع األمثل للموارد. العائد إلى
 ( 1رياضيات ) A0111101المتطلب السابق: 

 

025A0822  3-3} [3 {إلكترونيات[ 
ة أمامياً مقدمة؛ أشباه الموصالت، أشباه الموصالت النقية وغير النقية، الخواص الكهربائية ألشباه الموصالت، وصلة الثنائي م س: الوصلة المنحاز

ة؛  ترانزستورات ثنائية وعكسياً؛ أنواع الثنائيات: ثنائيات زينر، الثنائيات الضوئية؛ تطبيقات الثنائيات: التعديل، دارات القص والرفع، مضاعفات الفولتي

تيار لترانزستور  -كمفتاح  ومضخم؛ ترانزستورات تأثير المجال: خصائص فولتية  BJT:؛ اإلنحياز وتحليله؛ استخدام CEو  CBالوصلة: خصائص 

JFET  وMOSFETللمضخمات؛ االستجابة  ؛ المضخمات: مضخم من مرحلة واحدة، مضخمات متتالية، مضخمات تشغيلية وتطبيقاتها؛ االستجابة الترددية

 للترددات العالية لكل تركيبات المضخمات؛ االستجابة للترددات المنخفضة لكل تركيبات المضخمات؛ خواص المضخمات بتغذية عكسية سالبة.
 ) نجاح ( كهربائية  دوائر A0872303المتطلب السابق: 

 

025A0823  2-1} [1 {إلكترونيات مختبر[ 
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الموصالت وتطبيقاته: دوائر القطع والوصل، دوائر التقويم النصفي والكلي، ثنائي زينر وتنظيم الجهد؛ خصائص الترانزستور خصائص ثنائي أشباه 

( ودوائر االنحياز؛ مكبرات اإلشارة؛ االستجابة الترددية للمضخمات من مرحلة FET( ودوائر االنحياز؛ خصائص الترانزستور )BJTثنائي القطبية )

 .المراحل، مضخمات تفاضلية؛ مضخمات العمليات؛ مرشحات سلبية وفعالة واحدة ومتعددة
 ال يوجدالمتطلب السابق: 

 إلكترونيات  A0822502  المتزامن:المتطلب 
 

A0823401 3-3} [3  {وأنظمة  إشارات[ 
الزمن؛ معالجة اإلشارات باستخدام برمجية تمثيل وتصنيف األنظمة واإلشارات: أساسيات أخذ عينات من اإلشارة، اشارة مستمرة و متقطعة مع 

(MATLAB(تصنيف األنظمة, خصائص األنظمة الخطية المتصلة زمنيا و  الغير متغيرة مع الزمن ,)LTI خصائص األنظمة الخطية المتقطعة ، )
ستجابة للعينة، التمثيل باستخدام مسلسلة فورييه ( معادلة التحويل و االLaplaceزمنيا والغير متغيرة مع الزمن، العمليات االلتوائية، تحويل "البالس" )

 العامة، تحوير فورييه وتطبيقاتها، طيف الطور و محتوى اإلشارات من الطاقة والقدرة، عرض نطاق اإلشارات.
  دوائر كهربائية 0872303Aالسابق: المتطلب 

 

A0823402   3-3} [3{   أنظمة االتصاالت[ 

(، الطـــــور FM(، التردد )AM، األطياف، المرشحات؛ تقنيات التضمين التناظري: االتساع )(Hilbert)مراجعة لتحويالت فورييه؛ تحويله "هيلبرت" 
(PM( ؛ تمثيـــل حزمة الضوضاء: أداء الضوضـاء في التضميــن التناظـري؛ خلط الموجات)FDM( ؛ معيار نايكوست)Nyquist؛ المرشح الموا) ئم

؛ تراسل BASK ،BFSK ،BPSK ،DPSK( وطرق معالجتها؛ اإلرسال الرقمي الثنائي ضمن حزمة: ISIوأداء الضوضاء؛ تداخل الرموز النبضية )
M-ary  ASK, PSK, FSK, QAM)؛ أداء الضوضاء وكفاءة النطاق؛ التزامن). 

    وأنظمة إشارات A0823401المتطلب السابق: 

 
A0823503 3-3} [3 {إلكترونيات رقمية[ 

؛ الهتزات: دوائر التوقيت  ثنائية  CMOS، وRTL  ،DTL،TTL ،ECL  ،MOS( كمفتاح: بوابات منطقBJTاستعمال الترانزيستور ثنائي القطبية )
ورقمي/تناظري؛ دوائر العينات ؛ دوائر مسويات الشكل الموجي؛ محوالت تناظري/رقمي 555االستقرار، أحادية االستقرار، عديمة االستقرار، وموقت 

 والمسك.
 إلكترونيات A0822502السابق:المتطلب 

 

 A0823504  2-1} [1  {رقميةمختبر إلكترونيات[   
؛ تحليل وتصميم دوائر القالبات؛ دوائر التوقيت؛ ومسويات الشكل RTL ،TTL، CMOSخصائص المكونات المفتاحية؛ خصائص بوابات المنطق: نوع

 .CMOSمع بوابات  TTLالموجي؛ تطبيقات دوائر محوالت تناظري/رقمي ورقمي/تناظري؛ مواءمة بوابات 
 ال يوجدالمتطلب السابق: 

 إلكترونيات رقميةA0823503  :المتزامنالمتطلب 
 

A0824403 3-3} [3  {الرقميةات معالجة اإلشار[  
؛ LTIوتطبيقه في تحليل أنظمة  zأخذ العينات والتداخل في عملية تحويل اإلشارات القياسية الى رقمية؛ مراجعة إشارات وأنظمة زمنية متقطعة؛ تحويل 

(؛ هياكل DFTلمنفصل )؛ تحويل فورييه اLTI(؛ استجابة تردد أنظمة DTFT؛ تحويل فورييه المتقطع )MATLABباستخدام  معالجة اإلشارة الرقمية
 : معالجة الصوت ومعالجة الصور.معالجة اإلشارة الرقمية؛ مقدمة في تصميم المرشحات الرقمية؛ تطبيقات IIRو FIRلمرشحات 

 وأنظمة إشارات A0823401المتطلب السابق: 
 

A0872303  3-3} [3{كهربائية دوائر[   

الكهربائية، الجهد، التيار، القدرة، المقاومة، المكثف والملف، تقنيات تحليل الدوائر مثل مقدمة في الدوائر الكهربائية، اساسيات الدائرة 
ثيفنن ونظرية نورتن، تحليل الدوائر أحادية الطور، القدرة في دوائر التيار  ةقوانين كيرشوف، التحليل العقدي، التحليل الحلقي. نظري

 لتوالي والتوازي.المتردد. الدوائر ثالثية األطوار المتزنة، رنين ا
  (2فيزياء عامة ) 0111202A: السابقالمتطلب 

 
4A087230  2-1} [1{كهربائية مختبر دوائر[ 

(، المقاومة RL)دوائر التيار المستمر: قانوني كيرشوف للجهد والتيار، نظريات الشبكات، نقل القدرة القصوى؛ دوائر االنظمة العابرة: المقاومة ومحاثة 
 دوائر الرنين؛ الدوائر المقترنة مغناطيسيا؛ الشبكات الكهربائية ثنائية المنفذ. ( ؛RLCالمقاومة ومحاثة ومكثف )(، RCومكثف )

 دوائر كهربائية  A0872303المتطلب المتزامن: 
 

105A0873 3-3} [3{ اآلالت والقوى الكهربائية[  



 
 
 

7 
 

           األهلية عمان جامعة
 قسم الهندسة الطبية            

 الهندسة كلية

ثالثية الطور ودوائرها، محركات التيار المباشر التركيب والتصنيف، المحركات مقدمة في األنظمة ثالثية األطوار، المحول احادي الطور المحوالت 
ة، تحليل األعطال الحثية أحادية الطور وثالثية األطوار األداء والخصائص، المحركات التزامنية، مكونات النظام الكهربائي، أداء خطوط النقل، نظام الوحد

 المتماثلة.
 كهربائيةدوائر  A0872303المتطلب السابق: 

 
015A0874  3-3} [3 {التحكمأنظمة[  

خصائص االستجابة  مفهوم أنظمة التحكم؛ األنظمة المفتوحة والمغلقة؛ التمثيل الرياضي لألنظمة الفيزيائية؛ الدالة االنتقالية ومخططات تمثيل المنظومات؛
الخطية؛ معيار روث لالستقرارية؛ تحليل مجال الزمن ألنظمة التحكم؛ تصميم ألنظمة التحكم؛ مواصفات أداء األنظمة؛ تحليل االستقرارية ألنظمة التحكم 

 المسيطرات والمعوضات.
 وأنظمة إشارات A0823401السابق: المتطلب 

 
 

034A0813 { 3المعالجات الدقيقة واالنظمة المضمنة[ }3-3                                                    ]    
؛ نظام العنونة؛ لغة التجميع؛ تطبيقات؛ مقدمة حول االنظمة المضممممممممنة؛ عائلة 8088/8086؛ معمارية المعالج الدقيق المعالجات الدقيقةمقدمة في 

PIC16  16ومعماريةF84Aبرامج بلغة التجميع؛ المنافذ المتوازية؛ التقاطع؛ العدادات والموقت الساعة ؛ بناء. 

 المنطق الرقمي دوائر A0812401المتطلب السابق: 
 

014A0834 3-3{ ]3} تنقيب البيانات وتمييز االنماط                                                    ]    
والتعرف يانات يركز هذا المساق على جمع البيانات واستخراج المعلومات المفيدة منها. يقدم ايضا شرحا للطرق المستخدمة في: تصور البيانات، تحليل الب

يعطي نظرة عامة على خوارزميات استخراج البيانات والنماذج واألنماط، ويشمل الطرق التوليفية مثل تلك القائمة على  ؛على االنماط الموجودة فيها
 نظرية بايز وتقنيات التوقع األخرى.

 تطبيقات الحاسوب في الهندسة الطبية A0834301 :السابقالمتطلب 
 

036A0834 3-3[ }3{الطبية موائع للهندسة ال ميكانيكا[   
بيقات في األنظمة مبادئ الموائع االستاتيكية، الديناميكية؛ خواص الموائع: حفظ الكتلة العزوم، الجريان المنتظم، العشوائي، مقاومة المائع للجريان؛ تط

 .الهواء في الرئتين، القصبات، القصيبات الهوائيةالحيوية: الدورة الدموية، جريان الدم في القلب األوعية الدموية؛ نظام التنفس: جريان 
 (2ميكانيكا حيوية ) A0833601المتطلب السابق: 

 

046A0834 3-3[ }3{ هندسة االنسجة الحيوية[  
األنسجة ،عوامل مقدمة في هندسة األنسجة ، المبادئ األساسية لهندسة األنسجة ، مصادر الخاليا لهندسة األنسجة ، المواد الحيوية والسقاالت لهندسة 

امة ، هندسمة النمو وإشمارات الخلية في هندسمة األنسمجة ، أنظمة المفاعالت الحيوية والتصمميم ، هندسمة األنسمجة القلبية الوعائية ، هندسمة األنسمجة الضم
 .األنسجة العصبية ، القضايا األخالقية للهندسة النسيجية

 هندسة التأهيل الطبي A0834601 :السابقالمتطلب 
 مواد حيوية A0833602 :السابقالمتطلب 

 

033A0835 3-3[  }3 {والليزر الطبي المخبرية األجهزة[ 

تحليل دراسة االجهزة المخبرية والتحضيرية من النواحي النظرية والتطبيقية ؛ اجهزة فحوصات الدم؛ علم االنسجة واجهزة فحص االنسجة؛ اجهزة ال
العالج والجراحة  ؛الليزر في التشخيص ؛أنواع الليزر المستخدمة في الطب ؛تفاعل الليزر  مع األنسجة الحيوية ؛الكيميائي ذاتية العمل؛ فيزياء الليزر

السالمة في استخدامات  ؛الليزر في علم األعصاب ؛الليزر في أمراض القلب ؛الليزر في األمراض الجلدية ؛بالليزر: العالج بالليزر في طب العيون
 .يير و االرشاداتالليزر: اللوائح والمعا

 (2أجهزة طبية ) A0834304 المتطلب السابق:
 

043A0835 3-3[  }3 {تقنيات األجهزة المزروعة[ 

 كسممب المعرفة والخبرة الالزمتين  في تصممميم األجهزة الطبية المزروعة. مبادئ تصممميم الجهاز الطبي وخصمموصمما الجهاز الطبي المزروع؛  عناصممر
تصممميم األجهزة المزروعة  المسمماعدة ، التحليل الهندسممي ؛ االختبار قبل االسممتخدام السممريري لفحص السممالمة والفعالية، تقييم  ؛التصممميم والمواصممفات

 نسبة المخاطر / الفائدة ، تقييم األداء السريري وتصميم نماذج اكلينيكية .

 (2أجهزة طبية ) A0834304 المتطلب السابق:
 

034A0835  3-3[ }3 {المعلوماتية الصحية[ 

 ويبحث هذا المساق في الهدف والمحتوى والتحليل الدقيق في .يغطي هذا المساق مصادر نظم المعلومات الصحية وعالقتها بالمؤسسات الصحية

 متباينة فيالسجالت  الطبية وكما يعطي مقدمة للبرامج الحاسوبية المستخدمة في هذا المجال ويوسع ادراك الطالب لمدى التفاعل في التطبيقات ال
HCIS كما يتيح  هذا المساق للطلبة دراسة اخر ما توصلت اليه التكنولوجيا في مجاالت  ؛وادارة قواعد البيانات بالإلضافة لخصوصية المريض
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ة عن طرق كما يعطي نبذ ؛الرعاية الصحية والمنظمات الصحية التي تعنى بهذا المجال   وتوضيح كيفية الوصول الى السجالت الطبية الكترونيا
 .التجميع والترقيم للمعلومات الصحية وحفظها

 تطبيقات الحاسوب في الهندسة الطبية A0834301   المتطلب السابق:
 

016A0835  2-2[  }3 {صناعية وأطرافأعضاء[         
االصطناعي، مفصل الركبة الدم االصطناعي، الكبد االصطناعي، البنكرياس  الكلية الصناعية، ،االصطناعي األجهزة المساندة للحياة: نظام القلب

  .األطراف العليا والسفلى، االجزاء االساسية في االطراف الصناعية االصطناعي، مفصل الحوض االصطناعي، الديسك االصطناعي، ميكانيكا
 هندسة تأهيل طبي A0834601 :السابقالمتطلب 

 
026A0835 3-3[ }3 { في الهندسة الطبيةنانوتكنولوجي ال[ 

لنانوية, تطبيقات مقدمة في النانوتكنولوجي, الفيزياء في النانوتكنولوجي, تصميم وتصنيع التراكيب النانوية، توصيف المواد النانوية, المواد واألجهزة ا
 .النانوتكنولوجي في األحياء والطب

 هندسة التأهيل الطبي A0834601: السابقالمتطلب 
 

 متطلبات استدراكية
0161100A [3-3] {3} لغة عربية استدراكي  

خواتها، جمع مفهوم اللغة ومستوياتها، نصوص الفهم واالستيعاب والتحدث؛ التدريبات النحوية: الجملة االسمية، الجملة الفعلية، كان وأخواتها، إن وأ
التوابع، عالمات الترقيم، التدريبات الصرفية )اسم الفاعل واسم المفعول(، قضايا إمالئية: المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، المفرد، المثنى، العدد، 

    )كتابة الهمزة( في مواقعها المختلفة، همزة القطع والوصل، األلف بعد واو الجماعة، األلف اللينة، التنوين.
 ال يوجد السابق:المتطلب 

  

0161200A 3-3[ }3{ استدراكينجليزية لغة ا[ 

رات الكتابية: القواعد: األفعال المساعدة، صي  أفعال الماضي والحاضر والمستقبل؛ المفردات: العالقات، اإلعالم، األماكن، األدوات، النشاطات؛ المها
فوية: العروض الشفوية، كتابة فقرة، التمييز بين الرسائل الرسمية وغير الرسمية؛ مهارات القراءة األساسية؛ مهارات االستماع األساسية؛ المهارات الش

 ال يوجد السابق:المتطلب النقاش، المكالمات الهاتفية الرسمية، التوصية بالمطاعم
 

 0331700A 3-3[ }3{استدراكي حاسوب  مهارات[ 

برامج ؛ جداول الحسابات اإللكترونية ؛معالج الكلمات ؛الويندوز؛ نظام تشغيل حقوق الطبع والنسخ؛ برمجيات الحاسوب؛ األجزاء المادية للحاسوب

 ؛ مقدمة الى اإلنترنت.MS Officeوقواعد البيانات من خالل نظام ؛ العرض

 ال يوجد :المتطلب السابق

 

 

 


