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 األهلية عمان جامعة
          

 قسم الهندسة الطبية            

 الهندسة كلية

 
 وصف المواد لقسم الهندسة الطبية

 
 

 باللغة العربية : وصف المواد الدراسية
 

  [3-3{ ]3} (1االتصال باللغة العربية ) مهارات 0161101
التدريبات  ستيعاب؛نصوص الفهم واال مستويات اللغة: المستوى الصوتي، المستوى الصرفي، المستوى النحوي، المستوى البياني، المستوى الكتابي؛

ف، النداء، نوع من الصرم، الممالنحوية: الجملة االسمية، الجملة الفعلية، كان وأخواتها، إن وأخواتها، المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السال

 .التوابع، العدد؛ التدريبات الصرفية: اسم الفاعل، اسم المفعول؛ اإلمالء والترقيم؛ المعاجم؛ نصوص االستماع؛ التحدث

 ( اللغة العربية االستدراكية0161100المتطلب السابق: )

 

  [3-3{ ]3}العلوم العسكرية   0161200

 نشأة المملكة األردنية الهاشمية وتطورها; تاريخ الجيش األردني; قوات حفظ السالم; إعداد األمة للدفاع والتحرير.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

  [3-3{ ]3}التربية الوطنية   0161201

النشأة  ة األردنية؛الوطني ; الحياة الدستورية والديمقراطية األردنية؛ المؤسساتياألردن ; المجتمعجغرافية األردن; تاريخ األردن السياسي المعاصر

اية آثاره، الوق ،اله، أسبابهأشكمه، واإلنجازات; التحديات التي تواجه األردن; مفاهيم تهدد التربية الوطنية: الغلو، التطرف، اإلرهاب العنف; الفساد: مفهو

            منه.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

  ]3-3} [3 {(1مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية ) 0121181

لعالقات، االمفردات:  لشرطية؛االقواعد: السؤال المذيل، األفعال المساعدة، أفعال المستقبل، األدوات المعرفة وغير المعرفة، الصفات، األحوال، الجمل 

األساسية  رات القراءةمي؛ مهاالعمل، النشاطات، اإلعالم، الحرب، الرياضة؛ المهارات الكتابية: المقال، المالحظات، الرسائل القصيرة، طلب العمل الرس

  والمتقدمة؛ مهارات االستماع األساسية والمتقدمة؛ المهارات الشفوية: العروض الشفوية، النقاش.

 0171100السابق:  المتطلب

 

 ]3-3[ }3{( 2مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية ) 0152102

مبالغة، لااالستكشاف،  مفردات:القواعد: عمل مقارنات، الفعل المبني للمجهول، الكالم المنقول، أشباه الجمل الوصفية، االسم المصدر، الفعل المجرد؛ ال

ت االستماع قدمة؛ مهاراية والمتالكتابية: المقال، الرسائل الرسمية، رسائل الشكوى؛ مهارات القراءة األساسالطعام، المال، النجاح، الجريمة؛ المهارات 

 األساسية والمتقدمة؛ المهارات الشفوية: العروض الشفوية، النقاش، أساليب الشكوى الشفوية.
 ( .1مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية ) 0121181المتطلب السابق : 

 

 [3-3{ ]3}الثقافة اإلسالمية   0161300 
م، السنة النبوية، يالقرآن الكر سالمية:مدخل إلى الثقافة: مفهوم الثقافة، خصائص الثقافة اإلسالمية، الثقافة اإلسالمية والثقافات األخرى؛ مصادر الثقافة اإل

شراق، العولمة، مية: االستفة اإلسالالعبادي، الخلقي؛ التحديات التي تواجه الثقااللغة العربية، التاريخ اإلسالمي؛ مجاالت الثقافة اإلسالمية: اإليماني، 

 منه. العلمانية؛ قضايا ثقافية وبناء الشخصية: الشباب والغزو الفكري، المرأة في الثقافة اإلسالمية، اإلرهاب وموقف اإلسالم

 المتطلب السابق: ال يوجد
 
  [3-3{ ]3} (2العربية )مهارات االتصال باللغة   0162102  

 لمعاني التياف، بعض تعريف اللغة ومستوياتها؛ نصوص الفهم واالستيعاب؛ التدريبات النحوية والصرفية: أسلوبا الشرط والطلب، الممنوع من الصر

ل كتابة الهمزة؛ الئية؛ أحوات اإلم؛ التدريبايخرج إليها االستفهام، كادَ وأخواتها، الصفة المشبَّهة، ِصيَغ المبالغة، ظرفا الزمان والمكان، أسلوب الحصر

    عالمات الترقيم؛ التدريب الكتابي )اإلنشائّي(؛ نصوص االستماع؛ التحدُّث.

 1(  مهارات االتصال باللغة العربية 0161101)  المتطلب السابق:

 

  [3-3{ ]3}تاريخ األردن وفلسطين   0162301 

لسطين خالل ألردن وفاوفلسطين في العصور القديمة: نظرة تاريخية عامة; األردن وفلسطين في العهد المملوكي; جغرافية األردن وفلسطين; األردن 

; العالقات رة شرقي األردن; الحياة الدستورية والتشريعية في األردن; فلسطين تحت االنتداب البريطانيم( ; إما1918-1914سنوات الحرب العالمية األولى )

 طينية.الفلس -األردنية

 المتطلب السابق: ال يوجد
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  [3-3{ ]3} حقوق االنسان 0411100
 ضمونم بيان ؛ اإلنسان قوقح تعالج التي القائمة واإلقليمية الدولية للوسائل واقعي توضيح تحليلية؛ بطريقة اإلنسان لحقوق األساسية المفاهيم تحديد

 المادة هذه وتتضمن ة؛البيئ حق مثل الثالث الجيل العمل، وحقوق حق مثل الثاني: الجيل وحقوق الحياة، حق مثل األول الجيل حقوق:  اإلنسان حقوق

 . االنسان بحقوق ختصةالم الدولية المعايير مع االردني الدستور انسجام مدى بيان الى باإلضافة عام؛ بشكل اإلنسان حقوق لحماية الدولية السبل

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

 [3-3{ ]3}علم النفس والحياة  0132200

ع مفس، التعامل قة بالنالسلوك اإلنساني؛ ميادين علم النفس، مناهجه، اتجاهاته، فهم السلوك اإلنساني، مهارات الحياة، أسلوب حل المشكالت، الث

اقعية من ي الحياة الوميعها فط هذه المفردات جالضغوطات، متطلبات الصحة النفسية والتكيف العقلي، بناء العالقات الصحية مع اآلخرين، الدافعية ، ورب

 خالل مناقشة المجاالت التطبيقية العملية لها.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 
 [3-3{ ]3}مهارات ريادية  0143301

قية ؛ هارات التطبيبي؛ الممقدمة عن برنامج مهارات؛ تكوين فريق العمل؛ االتصال الفعّال مع اآلخرين؛ إدارة الوقت، إدارة الضغوط والتفكير اإليجا

اع أنو  ؛لفرصاقتناص ا تعريف الريادية، أنواعها؛ أنواع الحوافز؛ تعريفات: حزمة التخطيط، كيفية وضع األهداف؛ البحث والتخطيط، حزمة اإلنجاز،

 المخاطرة، تعريف الجودة، الفاعلية؛ عمليات محاسبية، حساب التكلفة، تطبيق عملي على كتابة خطة عمل. 

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

 [3-3{ ]3} اإلسالم والحياة  0161301
ها؛ اعها، ضوابطمها، أنوالحريات في اإلسالم، مفهوتأصيل مفهوم اإلسالم وااليمان والفرق بينهما؛ األخالق معناها، خصائصها مصادرها، وثمراتها؛ 

اإلسالم  كفير؛ رعايةنهج التمكانة األسرة في اإلسالم وواجباتها؛ صيانة األمن الفكري، الوسطية في اإلسالم أسباب الغلو والتطرف وخطورة اإلرهاب وم

 ألهل الذمة، حقوق وواجبات غير المسلمين؛ الحياة االقتصادية في اإلسالم.

 متطلب السابق: ال يوجدال

 [3-3{ ]3}اإلعالم والعالقات العامة  0162302

جال أمام الناس ي إفساح المفإلعالم االعالقة المتبادلة بين اإلعالم والمجتمع من حيث: قوة اإلعالم االجتماعية، والسياسية، واالقتصادية، والثقافية، ودور 

صه، ومجاالته، وأنشطته، ومستوياته، وأشكاله، خصائ وأنواعه، االتصال والعالقات العامة؛ االتصالالدولية؛  وتعزيز العالقاتللتعبير عن آرائهم، 

همية؛ الوظائف، والتخطيط، واأل العامة من حيث: النشأة والتطور، والمبادئ واألسس، االتصالية؛ العالقاتوبيئته المادية والرمزية، ومعوقات العملية 

  على العالقات العامة.  والنشاطات، ومواصفات القائمين

 المتطلب السابق: ال يوجد 

 ]3 -3[ }3{    واآلثارالسياحة   0561500

حات و ثري، المسوموقع األتعريف السياحة؛ تصنيفات السياحة؛ االختالف بين مفهوم السائح والمسافرون اآلخرون؛ أنواع السفر؛ مفهوم علم اآلثار وال

، المواقع اقع األثريةدن: المواألردن خالل العصور المختلفة؛ مقومات السياحة في األردن؛ مواقع الجذب السياحية في األرالتنقيبات األثرية؛ التوثيق؛ 

حية في نماط السياردن؛ األالطبيعية، المحميات الطبيعية، الغابات الطبيعية؛ الحركة السياحية وأنماطها في األردن؛ خصائص الحركة السياحية في األ

 األهمية االقتصادية للسياحة في األردن.األردن، 

 المتطلب السابق : ال يوجد

 

   [3-3{ ]3}الرياضة والصحة  0161303 

ية; األسس ة، واالجتماعالمهاريالمفاهيم الرياضية والّصحية: التربية الرياضية، التربية الصحية; أهداف التربية الرياضية: المعرفية، واالنفعالية، و

ط الرياضي; تغذية والنشابين ال الرياضية: العصور القديمة، والمتوسطة، والحديثة، والحركة األولومبية، الرياضة األردنية; العالقة التاريخية للتربية

 نقص الحركة: ; أمراضاإلصابات الرياضية: إصابات العظام، المفاصل، العضالت، الجلدية; القوام المعتدل: تمارين رياضية لعالج تشوهات القوام

 كري، السمنة، النحافة، آالم أسفل الظهر، السرطان; شغب المالعب: أسبابه، مظاهره، حلول مقترحة.الس

 المتطلب السابق: ال يوجد

  [3-3{ ]3}البيئة والسالمة العامة   0162305

لتلوث المادي اعية؛ أنواع ة الطبيمدخل إلى علم البيئة ومكونات النظام البيئي وقوانينه، عالقة البيئة بالعلوم األخرى؛ التعريف بدورات العناصر البيئي 

التدخين؛  لطاقة،اووالمعنوي؛ مشكالت البيئة: االحتباس الحراري، ثقب األوزون، المطر الحمضي، التصحر، أسلحة الدمار الشامل، أزمة المياه 

يات، الحشرات ليات، الفطر، الطفيانعكاسات المشكلة السكانية على البيئة؛ مفهوم الصحة العامة وأسباب التلوث الغذائي البيولوجية، الفيروسات، البكتيريا

 وسبل مكافحتها العلمية والسالمة العامة؛ البيئة والسالمة العامة من منظور إسالمي. 

 يوجد المتطلب السابق: ال
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 [  3-3{ ]3العلم والحياة }  0162306

يميائية؛ لمغذيات الكليها؛ اعالمنشأ و تطور الحياة: أصل الكون، الغالف الجوي؛ المياه؛ الطاقة المتجددة / الطاقة غير المتجددة؛ الموارد و الحفاظ 

ارها؛ لمخدرات ومضتعاطي ا الكهربائية / اإللكترونية؛ المساهمات الصناعة؛المواصفات الفيزيائية واألجهزة المنزلية؛ السالمة والتخلص من األدوات 

 الكيماويات الزراعية والمكمالت الغذائية في التربة .
 المتطلب السابق: ال يوجد

 

 ]3-3[ }3{( 1رياضيات ) 0111101

بعاد؛ معادلة في ثالثة أ لمتجهاتالمشتقات وتطبيقاتها؛ األعداد المركبة؛ الهندسة التحليلية؛ طرق التكامل؛ المتسلسالت الالنهائية؛ متسلسالت القوى؛ ا 

 الخط؛ والمستوى في ثالثة أبعاد؛ متسلسالت القوى المركبة؛ التكامل المركب .

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

 [3-3{ ]3}( 1امة )فيزياء ع  0111202

لنظام؛ ايوتن؛ طاقة نقوانين لالفيزياء والقياس؛ الحركة في بعد واحد؛ المتجهات؛ الحركة في بعدين؛ قوانين الحركة؛ الحركة الدورانية وتطبيقات أخرى 

ائع؛ كانيكا المووني؛ مية؛ الجذب الكحفظ الطاقة؛ الزخم الخطي والتصادمات؛ دوران الجسم الجاسئ حول محور ثابت؛ الزخم الزاوي؛ االتزان والمرون

النظرية  ا الحرارية؛ديناميكالحركة االهتزازية؛ الحركة الموجية؛ االمواج الصوتية؛ الموجات المقوفة وتراكبها؛ درجة الحرارة؛ القانون االول في ال

 الحركية للغازات؛ القانون الثاني في الديناميكا الحرارية.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

 [3-3{ ]3( }2فيزياء عامة ) 1120301

ي؛ مصادر ل المغناطيس؛ المجاالمجال الكهربائي؛ قانون جاوس؛ الجهد الكهربائي؛ المواسعة والمواد العازلة؛ التيار والمقاومة؛ دارات التيار المستمر

 المجال المغناطيسي؛ قانون فارادي؛ الحث، دوائر التيار المتردد؛ االمواج الكهرومغناطيسية.

 (1فيزياء عامة ) 0111202المتطلب السابق: 

 

 ]2-1[ }1 {فيزياء عامة عملي 0111204

حتكاك؛ اس معامل االاته؛ قيتجميع وتحليل البيانات وطرق حساب األخطاء؛ القياسات؛ المتجهات؛ كينماتيكا الحركة الخطية؛ قانون نيوتن الثاني وتطبيق

قات على خميدس؛ تطبيانون ارقالبندول البسيط؛ الحرارة النوعية للمعادن؛ فياس معامل اللزوجة؛ تطبيق  الحركة الدورانية؛ الشغل والطاقة؛ قانون هوك؛

 لمكثف.اومة واالدوائر الكهربائية )قوانين اوم وكيرشوف(؛ قياس المقاومة النوعية باستخدام قنطرة ويتستون؛ راسم الموجات؛ دوائر المق

 (1)فيزياء عامة  0111202المتطلب متزامن: 

 

 ]3-3[ }3{ (2رياضيات ) 0112102

عليا؛ حل  ادية من رتبطية العالقيم القصوى وتطبيقاتها؛ مضروبات الجرانج؛ التكامل الثنائي والثالثي؛ حل المعادالت التفاضلية الخ ؛االشتقاق الجزئي

ق فوريير؛ طر تسلسالتمتحويالت البالس؛  ؛المعادالت التفاضلية باستخدام المتسلسالت؛ المعادالت التفاضلية الجزئية؛ معادالت الحرارة والموجة

 .صل المتغيراتف

 (1رياضيات ) 0111101المتطلب السابق: 

 

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

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

 الفئات والكائنات.

 استدراكي حاسوب مهارات 0331200 :السابق المتطلب

 

 ]1-1[ }1{كتابة فنية  0812101

 بعض على  عملية طبيقاتت التقرير؛ اجزاء من جزء كل في الفني الجانب على التركيز ؛االنكليزية باللغة والعلمية الفنية التقارير بكتابة التعرف

 .المختارة المواضيع

 (1) باللغة االنجليزيةمهارات االتصال  0121181المتطلب السابق: 

 

 ]1-1[ }1{أخالقيات مهنة الهندسة  0812102

 ة علاااااااىالهندساااااااة؛ االلتزاماااااااات الواقعااااااا والمباااااااادئ األخالقياااااااة التاااااااي تنطباااااااق علاااااااى ممارساااااااة األخالقياااااااات التطبيقياااااااة ؛اخالقياااااااات الهندساااااااة

 ممارسة مهنة الهندسة.وتجاه عمالئه ومهنته؛ كود اخالقيات  المجتمع تجاه المهندس كاهل

 (1) باللغة االنجليزيةمهارات االتصال  0121181المتطلب السابق: 

 

 ]3-3[ }3{(  1رياضيات هندسية ) 0832103

ت التفاضلية ول المعاداللية؛  حلالحلول المتسلسلة الالمحدودة  للمعادالت التفاضوطرق حلها ،المعادالت التفاضلية من الدرجة األولى والثانية واألعلى؛ 

 التمثيل الرياضي في التطبيقات الهندسية .باستخدام تحويالت البالس؛ 

 )نجاح( (2رياضيات ) 0112102المتطلب السابق:  
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 ]3-3[ }3{( 2رياضيات هندسية )  0832104

هات آيجن؛ جن و متجالمتجهات, المحددات؛ حلول االنظمة الخطية؛ معكوس المصفوفات؛ تحويل المصفوفات وتريا؛ قيم آيالجبر الخطي: المصفوفات؛ 

 ية.اللوغاريثم ثلثية والداالت المركبة التحليلية: االعداد المركبة؛ الداالت المركبة التحليلية و التوافقية؛ الداالت المركبة االسية و الم

 (2) رياضيات  0112102المتطلب السابق: 

 

 ]3-3[ }3{إحصاء هندسي  0832107

مختلفة؛ مقدمة في اإلحصاء الوصفي وكيفية عرض ووصف البيانات؛ مقدمة في نظرية االحتماالت والمتغيرات العشوائية ومنحنيات التوزيع العشوائي ال

التنبؤ  ؛ولعينات متعددة؛ قياس معامل االرتباط وكيفية إيجاد معادالت االنحداراختيار واختبار الفرضيات لعينة واحدة؛ اختيار واختبار الفرضيات لعينتان 

 برمجيات متخصصة. باستخدامتطبيقات حاسوبية  ؛وإيجاد المتسلسالت الزمنية

 (1رياضيات ) 0111101المتطلب السابق: 

 

 ]3-3[ }3 {تحليالت عددية 0833105

دي؛ التكامل العددي؛ ؛ التفاضل العدInterpolation)(؛ التخمين )Iterationبواسطة التكرار ) لمحة عامة عن طرق التحليل العددي؛ حل المعادالت

 .  الطرق العددية في الجبر الخطي، الحذف بطريقة غاوس، طريقة التربيع االقل؛ الطرق العددية لحل المعادالت التفاضلية

 (2رياضيات هندسية ) 0832104المتطلب السابق: 

 

 ]2-1} [1{مشاغل هندسية  0871101

 ؛لخارجيخلي وااالتسنين الد الكليبر والميكروميتر، أدوات القطع والثقب، أنواع المبارد، البرادة اليدوية، البرادة وتسوية المعادن: أدوات القياس،

ارة: أدوات لقياس. النججهزة اأ ؛ئر الفصل والوصلالتمديدات الكهربائية: المصطلحات الكهربائية، العدد واألدوات، الدوائر الكهربائية وتوصيالتها، دوا

المشغوالت  ية الثابتة،لكهربائاالقياس والعدد اليدوية في النجارة، أنواع األخشاب الطبيعية والصناعية، أدوات التخطيط والقطع، أنواع ماكنات النجارة 

ات اللحام ربائي، ماكنوس الكهحام، االدوات المستخدمة في اللحام، لحام القاللحام: اسطوانات االوكسجين واالستلين، منظمات الغاز، تورش الل ؛الخشبية

 السباكة والقولبة. ؛الخراطة ؛الكهربائي وتوابعها، وصالت اللحام

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

 ]3-1[ }2 { رسم هندسي 0871102

اعات القط ؛بعادالثي االالرسم االيزومتري ث ؛االسقاط المتعامد ؛أنواع الخطوط واستخداماتها ؛الحروف، الهندسة الوصفية ؛استعماالت أدوات الرسم

 تطبيقات االوتوكاد في مجاالت الهندسة المختلفة. ؛الرسم بواسطة الحاسوب )االوتوكاد( ثنائي االبعاد ؛والتهشير

 المتطلب السابق: ال يوجد

        ]3-3[ }3{(  1ميكانيكا حيوية  ) 0832501

العزوم الثنائية ،الثالثية األبعاد ؛حاالت األتزان في االجسام: مخطط  محصالت؛الالثنائية ،الثالثية األبعاد؛  تحليل المتجهات :االستاتيكامقدمة عامة؛ 

 األجسام المتحركة.  :الديناميكاالجسم الحر، نظرية المفاصل؛ 
 (1) فيزياء عامة  0111202 :سابقالمتطلب ال
 

 ]3-3[ }3{ الكترونيات طبية 0833301

؛ المرشحات دات الدقيقةوالمحد تطبيقات متقدمة للمكبرات العمالتية: دائرتي التكامل والتفاضل اإللكترونية، المكبر الفرقي، المكبر الجهازي، المقومات

 الفعالة ودوائرها في األجهزة الطبية؛ مولدات اإلشارة عالية ومنخفضة التردد؛ مكبرات القدرة وتصنيفاتها. 

 الكترونيات  0822205المتطلب السابق: 

 

 ]2-1[ }1{مختبر محاكاة للهندسة الطبية  0833302

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

في انجاز  ها كما يساعد الطلبةفي الهندسة الطبية وبناء وتحليل النماذج االفتراضية ومحاكاتها قبل بناء  وإجراء تجارب في تصميم الدوائر االلكترونية

ة اكتساب عض أنظمبمشاريعهم بشكل نهائي من خالل تحويل المخططات االلكترونية التي تم محاكاتها إلى دوائر مطبوعة أو من خالل التعامل مع 

 المعلومات .

 الكترونيات طبية  0833301المتطلب السابق: 

 

   ]3-3[ }3{  )2 (ميكانيكا حيوية 0833502

م المواصفات أه، اللزوجة ،  نة ، اللدونةوالمادة ، المرفي ، االنفعال ،المعدل الزمني لالنفعاالت داجهاال: االستطالة ،الحيوية أساسيات الميكانيكا

 .قل الدم نالجهاز التنفسي ، ميكانيكا المفاصل والعظام والعضالت ، ميكانيكا الميكانيكية لألنسجة الحيوية ، تطبيقات : ميكانيكا 

 ) نجاح (  (1) ميكانيكا حيوية 0832501المتطلب السابق: 

 

                        ]2-2[ }2{ مواد حيوية 0833503

للمادة الحية وغير الحية؛ التوافق الحيوي؛ التركيب، الوظيفة ؛ المواد الطبية الحيوية الطبيعية :العظام ، العضالت، وغيرها؛ الخواص مقدمة عامة

صناعية وإعادة التأهيل والعالقة بينهما؛ المواد الطبية الهندسية: المعادن، المواد الفخارية، المواد التركيبية، وغيرها؛ استخدام هذه المواد في األطراف ال

 ية .للجهاز العظمي؛ المواد الذكية ، تطبيقات المواد الحيو

 ( 1ميكانيكا حيوية )  0832501المتطلب السابق: 
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 الهندسة كلية

 

                   ]3-3[ }3  {(1أجهزة طبية )  0834401

ط اإلشارة أجهزة تخطي لحيوي ؛امقدمة في القياسات واألجهزة الكهربائية ؛ مفاهيم أساسية في األجهزة الطبية ؛ أنواع ومبدأ عمل الكترودات قياس الجهد 

 .جم الدم للقلب ؛ للعضالت ؛ للدماغ واالعصاب ؛ وللعين ؛ أجهزة قياس ضغط الدم ؛ تدفق الدم وأصوات القلب ؛ قياسات حالكهربائية 

 الكترونيات طبية 0833301علم وظائف االعضاء و  0922263المتطلب السابق:  

 

              ]3-3[ }3 {  مجسات طبية وقياس حيوي عن بعد  0834402

آلليات ا:  حويلالطبية الحيوية وتصميمها، الخصائص العامة للمجسات؛ تطبيقات المجسات الحيوية في الطب؛ آليات الجس والت مبادئ المجسات

التضمين والتضمين د، آليات مقدمة في القياس الحيوي عن بع ؛ ، والكهروكيميائية الحراريةو،  الميكانيكيةو،  الكهربائيةو،  البصريةو،  الفيزيائية

حيوي ت القياس الت؛ تطبيقامبادئ تصميم دوائر االتصاالت لنقل واستقبال اإلشارات الطبية، المرسالت والمستقبالالمختلفة؛ والنبضي العكسي التشبيهي 

 عن بعد في العناية الصحية.

 (1أجهزة طبية )  0834401المتطلب السابق: 

 

 ]3-3[ }3{(  2أجهزة طبية )  0834403

 الكهربائية الجراحة أجهزة ؛أجهزة مراقبة المرضى؛ األجهزة العالجية والتعويضية ؛أجهزة فحص السمعاجهزة فحص النظام التنفسي؛ قياس الحرارة؛ 

 الحاسوب في األجهزة الطبية. واألجهزة المخبرية السريرية؛ المجسات الكهروكيميائيةوغرفة العمليات، اجهزة التعقيم؛ 

 ( ) نجاح(1أجهزة طبية )  0834401 :السابقالمتطلب 

 

 ]2-1[ }1{  مختبر أجهزة طبية  0834404

طيط الدماغ قلب، تخ: تخطيط الالجهود واالشارات الحيوية تكييف اإلشارات، تكبير اإلشارات، تصفية اإلشارات؛ قياسمعالجة االشارات الحيوية: 

عكس، الربط مع ؛ محوالت اإلشارة التشبيهية إلى رقمية وبالBioBench S101باستخدام جهاز والعضالت، سرعة ضربات القلب؛ التشبيه الحيوي 

 قياسات معايير السالمة الكهربائية. الرقمية؛ الحواسيب

 (2أجهزة طبية )  0834403المتطلب المتزامن: 

 

                                        ]2-1[ }1 {مختبر مجسات طبية وقياس حيوي عن بعد  0834405

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

ر المرسالت رة دوائالدم ، القوة ، عدد نبضات القلب واصوات القلب ؛ القياس الحيوي عن بعد : اليات التضمين والتضمين العكسي وتقطيع اإلشا

 والمستقبالت ، تطبيقات نقل واستقبال اإلشارة الطبية عن بعد  .

 مجسات طبية وقياس حيوي عن بعد  0834402المتطلب السابق: 

 

       ]3-3[ }3 {هندسة تأهيل طبي 0834504

؛ طبيعيال الجي العصوتية فيتناول المساق وسائل العالج الطبيعي واألجهزة الخاصة بها. يتضمن المساق النواحي العالجية في استخدام الموجات فوق ال

ة؛ وموجات المايكرويف؛ (؛ التأثير العالجي للموجات الراديويAC & DCاستخدام التيار الكهربائي )استخدام الحواس التوصيلية في العالج الطبيعي 

 واألشعة تحت الحمراء؛ األشعة فوق البنفسجية؛ العالج باإلشعاع الشمسي؛ العالج بالماء؛ ً العالج بقبة االكسجين.

 .مواد حيوية  0833503 :المتطلب السابق

 مجسات طبية وقياس حيوي عن بعد   0834402  المتزامن : المتطلب

 

 ]2-1[ }1 {مختبر ميكانيكا حيوية وتأهيل طبي 0834505

 :ويةألنسجة الحيانة لبعض قياس معامل المرو ؛الطرق العملية لقياس االستطالة، االهتزازات، و القوة الناتجة من العضالتقياسات ميكانيكية حيوية: 

 بيعي الخاصةلعالج الطلأما تجارب هندسة التأهيل الطبي فهي في إيجاد المعلومات الضرورية  ؛ وقياس الكلل في المواد؛ العظم، الجلد، و الغضروف

 –استيفان  م قانونبالجسم وكذلك إيجاد النضوح الحراري االشعاعي )بوحدات الواط( الخاص بالجسم كله أو جزء منه غير مغطى بالمالبس باستخدا

 لتوصيلية .الحرارة الفقدان في وزن الجسم بعد تمارين شاقة ، إيجاد درجة حرارة عضلة تحت الجلد باستخدام قانون فورير في بولتزمان، إيجاد ا

 هندسة تأهيل طبي   0834504المتطلب المتزامن: 

 

 اسابيع متصلة[  8] }3 {ميداني ال تدريبال 0834901

ة في مؤسسة يع متصلاساب ثمانيةيتضمن تطبيق عملي للكفايات والمهارات التي حصل عليها الطالب بهدف اكتساب خبرات عملية من خالل العمل لمدة 

 معتمدة للتدريب في احد المجاالت العملية والمهنية في التخصص.

 بنجاح ساعة معتمدة 110 انهاء المتطلب السابق:

 

   ]2-2[  }2{مبادئ التصميم في الهندسة الطبية  0835406  

ية: لطبية الحيوهندسة اخطوات التصميم الهندسي لألجهزة الطبية الحيوية والمعلومات الضرورية المتعلقة بها، مفاهيم تصميم المشاريع في مجال ال

تجارب ن خالل الموتقييمه، التأكد من صالحية التصميم دراسة مواصفات المنتج ، التوثيق ،  مهارات العرض، مهارات االتصال، العمل الجماعي

 السريرية؛ أنظمة وأخالقيات التصميم في الهندسة الطبية.

 المتطلب السابق: ال يوجد

   (2أجهزة طبية ) 0834403 : المتطلب المتزامن 
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 ]3-3[  }3{ادارة التكنولوجيا الطبية    0835407

جراءات االالطبية؛  باالجهزة في المستشفى؛ المعايير والدساتير واالنظمة الخاصة شروط ومعايير السالمة ؛الطبيةادارة التكنولوجيا مفاهيم اساسية في 

ات اخرى هندسية في دائرة الهندسة ممارسواالشراف؛  والقيادة ، المتابعة والتنظيمشراء األجهزة ،قييمالت ، التخطيط المتبعة في ادارة التكنولوجيا الطبية:

 . المؤسسات الصحية المختلفةالطبية و

 (2أجهزة طبية ) 0834403المتطلب السابق: 

 

 ]3-3[ }3 {أنظمة التصوير الطبي  0835408

ناء عمل تباعها اثفي منظومة التصوير، األعطال المحتملة الحدوث والتحوطات الواجب اولطبيعة الصورة المنتجة مقدمة فيزيائية وطبية لخواص 

 ؛وق الصوتية الموجات فبالتصوير بالرنين النووي المغناطيسي، التصوير باستخدام النظائر المشعة وكاميرا اشعة جاما؛ التصوير   .منظومة التصوير

ح االنبعاث جهزة مساروني المقطعي؛ التصوير بواسطة يتالتصوير باألشعة السينية؛ التصوير باألشعة المقطعية؛ التصوير بواسطة االنبعاث البوز

 .لجسمل الحراري

 (2أجهزة طبية ) 0834403المتطلب السابق:  

 

         ]2-2[ }2 {أعضاء واطراف صناعية 0835507

كا ناعي،  ميكانيالدم االصطناعي، الكبد االصطناعي، البنكرياس االصط الكلية الصناعية ،؛ لصناعيةاالرئة -األجهزة المساندة للحياة: نظام القلب

  المفاصل اور،المحق، األطراف العليا والسفلى، تصنيف األطراف الصناعية، االجزاء االساسية في االطراف الصناعية، درجة حرية الحركة ، التناس

  ال يوجد المتطلب السابق:

 تأهيل طبيهندسة  0834504 المتطلب المتزامن :

 

  ]2-1[   }1{( 1مشروع تخرج ) 0835902

ن جزء األول ملمشروع الاينجز الطالب )فريق من الطلبة( مشروعا مستقال بإشراف أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم؛ يمثل هذا  بالتنسيق مع القسم 

 تمام الجزءلالزمة إلاعلى جمع  المتطلبات النظرية والعملية مشروع التخرج ويخصص إلكساب الطالب مهارات تنظيم البحث والتطوير التقني والعمل 

 الثاني من مشروع التخرج.

 بنجاح ساعة معتمدة 120 السابق: انهاءالمتطلب 

 مبادئ التصميم في الهندسة الطبية0835406  : المتزامنالمتطلب 

 

 

 ]4-2[   }2{ (2مشروع تخرج ) 0835903

موذج نميم وتركيب فيها تص إنجازه في الجزء األول من المشروع و يتم تنفيذ كامل متطلبات المشروع المقررة بمايأتي هذا  المشروع استكماال لما تم 

 . ومناقشته امام اللجنة الممتحنةزم الطالب بتقديم تقرير فني شامل عن مشروع التخرج بأكمله تاولي او برمجية للمشروع ويل

 (1مشروع تخرج )  0835902المتطلب السابق: 

 

            [                                   3-3{ ]3} دوائر المنطق الرقمي  0812401

ال القياسااية، عالجااات، االشااكالرقميااة:  العمليااات الحساابية، االكااواد العشاارية والهجائيااة؛ الجباار الباوليني: الهويااات، الاادوال والم تمثيال المعلومااات واالعااداد

خطاوات؛ تصاميم المنطاق ، الدوائر المتكاملة ) مستوى البوابة ( التصميم المعماري والCOMSالتبسيط؛ البوابات المنطقية؛ تنفيذ مفاتيح التوصيل ومنطق 

ت، مفكاك مثل المشفرا لتجميعي بالحاسوب: تنفيذ المستويات الثنائية والمتعدده المجمعة، العمليات الحسابية ) جمع، طرح، ضرب(، نماذج متعارف عليهاا

 (؛ تصاميم(VHDL(، التصاميم التجميعاي للغاات الموجهاه   FPGA، ROM، PLA، PALالتشافير والمجمعاات الخالطاة، تصاميم المنطاق المبارمج ) 

 تصميم. في اللمنطق المتسلسل: المزالج، المتقلبات، تصغير وتصميم حاالت الماكينات ) نماذج ميلي و مور (، مسائل ا

 ال يوجد المتطلب السابق:

 

                                           [2-1{ ]1مختبر دوائر المنطق الرقمي } 0812402

؛ الطاات ...الاخخدوائر المنطق المجمعه؛ عناصر التخزين؛ األزمات؛ خصائص الدوائر ) الحمل ، التأخير...الخ (؛ شابكات تجميعياه مبساطة:  مجمعاات، 

سااتخدام ا فاايزاحااة...الخ؛ ماكينااات التتااابع  متزامنااة وغياار متزامنااة، المعالجااات والمتحكمااات، مشااروع إشاابكات تتابعيااة مبسااطة: عاادادت، مسااجالت 

 الميكروبروسيسور كوحدة تحكم. 

 دوائر المنطق الرقمي  0812401  : المتزامنالمتطلب 

 

                                                        [3-3{ ]3المعالجات الدقيقة واالنظمة المضمنة } 0813414

  PIC16لمضمنة؛ عائلاة ؛ نظام العنونة؛ لغة التجميع؛ تطبيقات؛ مقدمة حول االنظمة ا8088/8086؛ معمارية المعالج الدقيق مقدمة في المعالجات الدقيقة

 .؛  بناء برامج بلغة التجميع؛ المنافذ المتوازية؛ التقاطع؛ العدادات والموقت الساعة16F84Aومعمارية  

 دوائر المنطق الرقمي  0812401المتطلب السابق: 

 

 [ 2-1{ ]1مختبر المعالجات الدقيقة واالنظمة المضمنة }  8144150

 المعالجات الدقيقة واالنظمة المضمنة.تطبيقات عملية على المواضيع المختلفة التي تم تغطيتها في مادة 

 المعالجات الدقيقة واالنظمة المضمنة 0813414  :المتزامنالمتطلب 
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                                                                      [ 3-3{ ]3معالجة الصور الرقمية } 0814208

ر؛ تحاوالت مقدمة في معالجة الصور الرقمية؛ تمثيل الصورة؛ تحويال الصاور؛ مرشاحات الصاور؛؛  التعزياز؛ محاوالت فاوريير الساريعة؛  تارميم الصاو

 تشكيل الصور ؛ تحديد األجسام في الصور.؛ور الملونة ؛ التمثيل والتصنيف؛التقطيعالصور الهندسية ؛ معالجة الص

 إشارات وأنظمة 0823501المتطلب السابق: 

 

 ]3-3} [3 {إلكترونيات  0822205

مياً لمنحازة أمالوصلة اامقدمة؛ أشباه الموصالت، أشباه الموصالت النقية وغير النقية، الخواص الكهربائية الشباه الموصالت، وصلة الثنائي م س: 

زستورات ثنائية ة؛  ترانلتيات الفووعكسياً؛ أنواع الثنائيات: ثنائيات زينر، الثنائيات الضوئية؛ تطبيقات الثنائيات: التعديل، دارات القص والرفع، مضاعف

ستور تيار لترانز -كمفتاح  ومضخم؛ ترانزستورات تأثير المجال: خصائص فولتية  BJT:؛ اإلنحياز وتحليله؛ إستخدام CEو  CBالوصلة: خصائص 

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

ة عكسية ت بتغذياالستجابة للترددات العالية لكل تركيبات المضخمات؛ االستجابة للترددات المنخفضة لكل تركيبات المضخمات؛ خواص المضخما

 سالبة.
 (1دوائر كهربائية )  0872301المتطلب السابق: 

 

  ]2-1} [1 {مختبر إلكترونيات   0823206

طبية ر ثنائي القرانزيستودوائر القطع والرفع؛ دوائر التقويم النصفي والكلي؛ ثنائي زينر وتنظيم الجهد؛ خصائص التخصائص ثنائي أشباه الموصالت؛ 

(BJT( ودوائر االنحياز؛ خصائص الترانزيستور أثر المجال )FETودوائر االنحياز؛ المكبر وتشكيالته؛ خصائص مكبر ترانزي ) ستور ثنائي القطبية

(BJT ؛ وترانزيستور)( أثر المجالJFET؛ قياس معامالت)-h دة األحادية ومتعد دية للمكبرات المرحلةللترانزيستور ثنائي القطبية؛ االستجابة الترد

 .المراحل
 إلكترونيات  0822205: المتزامن المتطلب 

 

 ]3-3} [3 {إلكترونيات رقمية  0823207

توقيت  ؛ الهتزات: دوائر ال CMOS، وRTL  ،DTL،TTL ،ECL  ،MOSمنطق( كمفتاح: بوابات BJTاستعمال الترانزيستور ثنائي القطبية )

رقمي/تناظري؛ دوائر ؛ دوائر مسويات الشكل الموجي؛ محوالت تناظري/رقمي و555ثنائية االستقرار، أحادية االستقرار، عديمة االستقرار، وموقت 

 العينات والمسك.

 إلكترونيات 8222050 : السابقالمتطلب 

 

  ]2-1} [1  {مختبر إلكترونيات رقمية 0823208

ومسويات  ؛ تحليل وتصميم دوائر القالبات؛ دوائر التوقيت؛ RTL  ، TTL،CMOSخصائص المكونات المفتاحية؛ خصائص بوابات المنطق: نوع

 .CMOSمع بوابات  TTLالشكل الموجي؛ تطبيقات دوائر محوالت تناظري/رقمي ورقمي/تناظري؛ مواءمة بوابات 

 إلكترونيات رقمية 0823207 :المتزامنالمتطلب 

 

 ]3-3} [3  {إشارات وأنظمة   0823501

يمة الطور والق مة: طيفتمثيل وتصنيف االنظمة واالشارات: اشارة مستمرة مع الزمن، االشارات والمتجهات؛  التمثيل باستخدام مسلسلة فوريير العا

ثافة شارات، الكافية اال، محتوى االشارات من الطاقة والقدرة، عرض نطاق االشارات، تحاوير فوريير وتطبيقاتها: عينات من االشارة، التفلإلشارات

، (DFT)لمتقطعة افوريير  المستمرة في الزمن، اشارات متقطعة مع الزمن، تحاوير لألنظمةالطيفية للطاقة والقدرة؛ دوال االقتران: التحليل الزمني 

 ي.ي؛ مقدمة الى تحاوير ز؛ االستجابة لعينة واحدة واالستجابة لمدخل تتابعي اختيار(DFT) ألنظمة، التحليل الطيفي (FFT)وتحاوير فوريير السريعة 

  (1رياضيات هندسية )  0832103  المتطلب السابق: 

 

  ]3-3} [3  {معالجة اإلشارة الرقمية 0824507

(؛ أنظمة FFTلمتقطع؛ تحويلة فورير السريع )اواالنظمة في الزمن  لإلشارات؛ التحليل الترددي z-الزمن المتقطع؛ تحويلةاإلشارات واألنظمة في 

يم والتحليل بمساعدة ؛ مقدمة الى معالجة الصور الرقمية؛ تطبيقات في مجال التصمIIRو FIR معالجة اإلشارة الرقمية؛ تصميم المرشحات الرقمية 

 .Matlab الحاسوب وبرمجية

 وأنظمةاشارات  0823501المتطلب السابق: 

 

  ]3-3} [3{ ( 1دوائر كهربائية )  0872301

لتيار، الجهد؛ اين كيرشوف: م؛ قوانالمكونات االساسية للدوائر الكهربائية: الوحدات والمقاييس، الجهد، التيار الكهربائي، مصادر الجهد والتيار، قانون او

المكافئة، نقل  Thevinin and Nortonالنظريات المستخدمة في تحليل الدوائر الكهربائية: الخطية والتراكم،  تحاويل المصادر الكهربائية، دائرة 

ر طاقة: دارات المقاومة والمكثف، دارات محث بدون مصد-مةمكثف والمقاو-؛ عناصر تخزين الطاقة: مكثف، محث؛ دارات المقاومةالقدرة القصوى

ات التيار قدمة في دارملة؛ ملكاالمقاومة والمحث،  ادخال دالة خطوة الوحدة القسرية؛ دارات المقاومة والمكثف والمحاثة بدون مصدر طاقة؛ االستجابة ا

 المتردد.

 (1) عامةفيزياء   0111202المتطلب السابق: 
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  ]3-3} [3 {( 2دوائر كهربائية )  0872302 

لمتجه و اتجه، مفهوم فهوم الممدوال الموجة الجيبية، االستجابة القصرية للتيار المتناوب، تحليل الدوائر الكهربائية للتيار المتناوب الجيبي: خصائص 

الفولتية، القدرة وثرة للتيار يم المؤ)المقاومة، المحث، المكثف(، مفهوم الممانعة والسماحية؛ تحليل القدرة في دوائر التيار المتناوب: القدرة الفعالة، الق

وائر باستخدام ؛ تحليل الدة البالسالقدرة المركبة؛ الدوائر ثالثية الطور؛ الدوائر المقترنة مغناطيسيا؛ التردد المركب و تحويلالظاهرية ومعامل القدرة، 

 مفهوم التردد المركب؛ الشبكات ثنائية المنفذ؛. 

 ) نجاح ( (1دوائر كهربائية )  0872301المتطلب السابق: 

 

  ]2-1} [1{مختبر دوائر كهربائية  0872303

المقاومة  (،RLمحاثة )ومقاومة دوائر التيار المستمر: قانوني كيرشوف للجهد والتيار، نظريات الشبكات، نقل القدرة القصوى؛ دوائر االنظمة العابرة: ال

 منفذ.ائية الدوائر الرنين؛ الدوائر المقترنة مغناطيسيا؛ الشبكات الكهربائية ثن ( ؛RLC(، المقاومة ومحاثة ومكثف )RCومكثف )

 (2دوائر كهربائية ) 0872302المتطلب المتزامن: 

 

 ]3-3} [3{آالت كهربائية  5733008

لمكافئة،  المحول ات الدائرة د معامالمبادئ مفاهيم الدائرة المغناطيسية ؛ المحوالت أحادية الطور: المحول المثالي، المحول العملي، الدائرة المكافئة، تحدي

لمغناطيسي ا، المجال ابدأ عملهاألنواع، المبادئ أألساسية  آلالت التيار المتردد  :  م :المحوالت على التوازي؛  المحوالت ثالثية الطورالذاتي، ربط 

ير على غلتيار المتولدات االدوار؛  المحركات التحريضية ثالثية الطور؛ اآلالت المتزامنة: أداء المولدات التوربينية، مولد يعمل بمفردة، تشغيل م

 التوازي؛المحركات التزامنية: التشغيل المستقر، بدء الحركة.

    (2دوائر كهربائية ) 0872302المتطلب السابق: 

 

   ]3-3} [3 {أنظمة التحكم 0874312

ص ظومات؛ خصائيل المنتمثمفهوم أنظمة التحكم؛ األنظمة المفتوحة والمغلقة؛ التمثيل الرياضي لألنظمة الفيزيائية؛ الدالة االنتقالية ومخططات 

نظمة ال الزمن ألحليل مجاالستجابة ألنظمة التحكم؛ مواصفات أداء األنظمة؛ تحليل االستقرارية ألنظمة التحكم الخطية؛ معيار روث لالستقرارية؛ ت

 التحكم؛ تصميم المسيطرات والمعوضات.

 وأنظمةاشارات   0823501المتطلب السابق:  

    

 ]3-3} [3{كيمياء عامة للهندسة  0911567

كيب يائية؛ الترت الكيمالمعلومات االساسية عن تصنيف المادة: خواصها، العناصر والذرات، المركبات االيونية والجزيئية؛ القياسات، التفاعال

 االلكتروني؛ خواص الغازات؛ قوى التداخل؛ التركيز؛ الحوامض والقواعد؛ الطاقة؛ الديناميكا الحرارية.

 ال يوجدلمتطلب السابق:  ا

 

 ]2-1} [1{كيمياء عامة عملي للهندسة  0911568

لر؛ الصيغة دة التبمقدمة في امن وسالمة المختبرات؛ التعرف على الزجاجيات واالجهزة؛ عمليات الفصل: فصل الخليط، التقطير واالستخالص؛ اعا

 ة.المنظمة؛ درجة الحموضة؛ التعرف على المركبات الكيميائيالجزيئية؛ تقدير نسبة حمض الخليك في الخل؛ الدالئل؛ المحاليل 

 كيمياء عامة للهندسة  0911567:  المتزامنالمتطلب 

 

   ]3-3[ }3 {للهندسة الطبية  عامة احياء 0921769

بادئ البيولوجيا مية وااليض؛ ء الحيوالكيمياالمبادئ االساسية لعلوم الحياة؛ الخلية: بنية الخلية، الخلية النباتية، الخلية الحيوانية، وظيفة الخلية؛ اسس 

 الجزئية؛ علم الوراثة والتنوع الحيوي؛ التكنولوجيا الحيوية؛ علم وظائف األعضاء للفقاريات.

 ال يوجدالمتطلب السابق:  

 

   ]3-3[ }3 {علم التشريح  0921162

وكذلك  جسم اإلنسانساسية لعمله ويشمل هذا دراسة تركيب الخلية واألنسجة األتهدف هذا المادة إلى التعرف على التركيب الطبيعي لجسم اإلنسان وآلية 

   .جميع أجهزة جسم اإلنسان

 احياء للهندسة الطبية 0921769المتطلب السابق: 

 

   ]3-3[ }3 {علم وظائف االعضاء  0922263

ية العصبي؛ آل ل الجهازالطبيعية لألجهزة الفسيولوجية؛ آلية عممقدمة لعلم وظائف األعضاء؛ جسم اإلنسان؛ أنسجة الخلية؛ أعضاء الجسم؛ الوظائف 

ي ؛ الجهاز الحسالوظائف الطبيعية والتوازن الداخلي؛ الجهاز العصبي؛ لعضالت, آلية عمل الجهاز التنفسي؛ آلية عمل الدم والدورة الدمويةا  عمل

 .اسلياإلدراكي؛ الغدد الصماء؛ الجهاز الهضمي, جهاز اإلخراج والجهاز التن

 علم التشريح 0921162المتطلب السابق: 

 

   ]3-3[ }3{موائع للهندسة الطبية  الميكانيكا   0834506

بيقات في األنظمة مبادئ الموائع االستاتيكية ،الديناميكية؛ خواص الموائع: حفظ الكتلة،العزوم، الجريان المنتظم، العشوائي، مقاومة المائع للجريان؛ تط

 .الدموية، جريان الدم في القلب،األوعية الدموية؛ نظام التنفس: جريان الهواء في الرئتين ،القصبات ،القصيبات الهوائيةالحيوية: الدورة 

 (2ميكانيكا حيوية ) 0833502المتطلب السابق: 
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               ]3-3[ }3 {تطبيقات الحاسوب في الهندسة الطبية 0834303

نظمة اكتساب أ( واستعراض بعض التطبيقات في الهندسة الطبية من خالل هذه البرامج ؛ Labviw+Matlab)البرمجة من خالل مجموعة من البرامج 

  المعلومات ؛ ومعالجة اإلشارة ؛ معالجة واكتساب الصور ؛ معالجة الصور الطبية.
 مهارات الحاسوب )الهندسة(  0811201المتطلب السابق: 

  

 ]3-3[ }3 {مخبريةالجهزة األ  0835409

ة نوعها؛ اجهزلطيف وادراسة االجهزة المخبرية من النواحي النظرية والتطبيقية والتصنيف واالدارة؛ االجهزة المخبرية المساعدة؛ اجهزة قياس ا

 .فحوصات الدم؛ اجهزة فحص االنسجة؛ اجهزة التحليل الكيميائي ذاتية العمل؛ اجهزة الفصل الكروماتوغرافي 

 ال يوجد المتطلب السابق:

 (2أجهزة طبية ) 0834403 المتطلب المتزامن : 

 

 ]3-3[ }3 { نانوتكنولوجي في الهندسة الطبيةال 0835508
 المواد نانوية،  توصيفال التراكيب وتصنيع تصميم والحجم ،  بالشكل المنضبط مقدمة في النانوتكنولوجي؛ الفيزياء في النانوتكنولوجي ، التالعب 

 والطب ، تقنيات التصنيع .   األحياء في النانوتكنولوجي النانوية ، تطبيقات واآلالت النانوية ، المواد واألجهزة

 مواد حيوية 0833503:  المتزامنالمتطلب 

 

 في الهندسة الطبيةمختارة مواضيع   0835904

ي ذلك يل المواد فتسج عند موعد بدء ؛ تحدد المادة المطروحة لكل فصل دراسي وتعلن للطلبةفي مجال الهندسة الطبية  معاصرة و  مواضيع حديثة

   . الفصل

 موافقة القسمالمتطلب السابق:  

 

 ]3-3[ }3{االقتصاد واإلدارة الهندسية  4106708

 االقتصادية الجدوى تطـور المشاريع الهندسية؛ اتخاذ القرارات; مبادئ أساسية في استثمار رأس المال; صيغ وتطبيقـات; معدالت العائد; دراسة

بديلة( ; طريقة حساب )الفرصة ال لهندسيةللمشاريع، القيمة الصافية المستقبلية والحالية وتدفق النقد المنتظم المكافئ ; مقارنة البدائل االقتصادية للمشاريع ا

 نسبة العائد  إلى النفقة ; االهتالك; الضرائب ; التوزيع األمثل للموارد.

 (1رياضيات ) 0111101المتطلب السابق: 

 

 ]3-3} [3{الكترونيات القوى  0874209

ترددة؛ رة والممقدمة عامة؛ تصنيف وخصائص المفاتيح نصف الناقلة: الموحدات، الترانزستورات، الثايرستورات؛ تقييم جودة الموجات المستم

شارة مقطعات اإل مترددة؛مات الفولتية الالموحدات أحادية وثالثية الطور: الموحدات غير المقادة، الموحدات نصف المقادة والموحدات المقادة؛ منظ

 المستمرة؛ العاكسات ومنظمات التردد؛ تطبيقات عامة إللكترونيات القوى.

 إشارات وأنظمة  0823501،  إلكترونيات 0822205المتطلب السابق: 

 
 متطلبات استدراكية

  [3-3] {0} لغة عربية استدراكي  0161100

جمع  ،إن وأخواتها أخواتها،والفهم واالستيعاب والتحدث؛ التدريبات النحوية:  الجملة االسمية، الجملة الفعلية، كان مفهوم اللغة ومستوياتها، نصوص 

ايا إمالئية: لمفعول(، قضواسم ا المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، المفرد، المثنى، العدد، التوابع، عالمات الترقيم، التدريبات الصرفية )اسم الفاعل

    ة الهمزة( في مواقعها المختلفة، همزة القطع والوصل، األلف بعد واو الجماعة، األلف اللينة، التنوين.)كتاب

 المتطلب السابق : ال يوجد

  

 ]3-3[ }0{ استدراكينجليزية لغة ا 0171100

لكتابية: المهارات ا لنشاطات؛اإلعالم، األماكن، األدوات، االقواعد: األفعال المساعدة، صيغ أفعال الماضي والحاضر والمستقبل؛ المفردات: العالقات، 

الشفوية،  وية: العروضات الشفكتابة فقرة، التمييز بين الرسائل الرسمية وغير الرسمية؛ مهارات القراءة األساسية؛ مهارات اإلستماع األساسية؛ المهار
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