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كل لون هو عبارة هن سلسلة مواد : مالحظات 

منفصلة  ما لم يكن هنالك خط يوصل 

ن مع بعض سلسلتي 

الخطوط المتقطعة تعبر عن ان المادة السابقة 

امن ن هي متطلب مب 

ي  انها مادة تخصص 
المواد باللون الرمادي تعنن

 ساعات كحد أقىص9اختيارية وبواقع 

مادة مجسات طبية وقياس حيوي عن بعد لها * 

أنظمة اتصاالت"متطلب سابق اخر وهو 

امن **  ن ي لها متطلب مب  مادة هندسة تأهيل طنر

مجسات طبية وقياس حيوي عن بعد"اخر وهو 

عامةكيمياء

مواد حيوية

هندسة االنسجة 
الحيوية

(1)فيزياء عامة 

(2)فيزياء عامة 

دوائر كهربائية

اشارات وأنظمة

معالجة االشارة 
الرقمية

أنظمة تحكم
معالجة الصور 
الرقمية الطبية

أنظمة 
اتصاالت

مختبر دوائر 
كهربائية

ألكترونيات

الكترونيات 
رقمية

مختبر 
الكترونيات 

رقمية

مختبر 
الكترونيات

الكترونيات طبية

مختبر المحاكاه 
في الهندسة 

الطبية

االت كهربائية

(1)ميكانيكا حيوية 

(2)ميكانيكا حيوية 

**هندسة تأهيل طبي 

مختبر ميكانيكا 
وتأهيل طبي

أعضاء 
وأطراف 
صناعية

النانو 
تكنولوجي 
في الهندسة 

الطبية

مختبر فيزياء عامة

علم التشريح

علم وظائف األعضاء

(1)أجهزة طبية 

مجسات طبية 
وقياس حيوي عن 

*بعد 

مختبر مجسات 
طبية وقياس 
حيوي عن بعد

(2)أجهزة طبية 

مختبر أجهزة 
طبية

األجهزة المخبرية 
والليزر الطبي

تقنيات األجهزة 
المزروعة

أنظمة التصوير 
الطبي

إدارة التكنولوجيا 
الطبية

مبادئ التصميم 
في الهندسة 

الطبية

مواضيع مختارة 
في الهندسة 

الطبية

(1)مشروع تخرج 

(2)مشروع تخرج 

(استدراكي)مهارات الحاسوب 

(هندسة)مهارات الحاسوب 

تطبيقات الحاسوب في الهندسة الطبية

تنقيب البيانات المعلوماتية الصحية
وتميز االنماط

مهارات اتصال باللغة 
االنجليزية

مهارات االتصال وأخالقيات 
المهنة

ميكانيكا 
في الموائع

الهندسة 
الطبية

(1)رياضيات 

(2)رياضيات 

معادالت 
تفاضلية

الجبر الخطي

تحليالت عددية

دوائر المنطق 
الرقمي

مختبر دوائر 
المنطق 
الرقمي

المعالجات الدقيقة 
واالنظمة المضمنة

احصاء 
هندسي

االقتصاد 
واالدارة 
الهندسية

مهارات اتصال باللغة 
العربية

علوم عسكرية مشاغل هندسية متطلب جامعة اختياري متطلب جامعة اختياري

متطلب جامعة اختياري متطلب جامعة اختياري تربية وطنية رسم هندسي
نجاح )تدريب ميداني 

(ساعة115



امن **  ن ي لها متطلب مب  مادة هندسة تأهيل طنر

مجسات طبية وقياس حيوي عن بعد"اخر وهو 


