قسم الهندسة الحيوية والطبية
والمنظومات

1

الفرقة االولى
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 121

بيولوجيا

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 2 :

*بيولوجيا الخلية وانواع االنسجة :شكل الخلية ووظيفتها  :كيمياء الخلية وعضياتها  .الجدار الخلوى وطرق االنتقال عبر الجدار .
معلومات حول الخاليا :اساسيات المعلومات الخلويه  .التعبير الجينى  .بعض المعلومات فى حيوية الخلية  .االنسجة الطالئية  .االنسجة الدعامية .أنواع
األنسجة الدعامية الخفيفة والثقيلة  .العظام والغضاريف  .العظام .الدم .الليمف  .االنسجة العضلية  .االنسجة العصبية  .الجدران  .اعادة تكوين االنسجة.
التقدم فى عمر األنسجة *،دراسة االجهزة الحيوية ووظائفها االساسية.

المرجع الرئيسي :

Introduction to human body , Gerard J. Tortora

The world of the cell ,Becker .Reece. Poenie

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

ريض 111

رياضيات ( ) 2

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 2 :

التكامل المتعدد – التكامل الخطى والسطحي – التفاضل الجزئي وتطبيقاته – المتسلسالت الالنهائية – مفكوكات الدوال فى متسلسالت القوى – متسلسالت
فورية – المعادالت التفاضلية ذات الرتبة األولى والدرجة األولى (درجات عليا) وتطبيقات – المعادالت التفاضلية الخطية وتطبيقات – توفيق المنحنيات
واالستكمال – حل المعادالت التفاضلية في متسلسالت .

المرجع الرئيسي:

Swokowsky

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

فيز 141

فيزياء ( ) 2

Calculus with analytic geometry,

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
طبيعة الضوء – الضوء الفيزيائي  :التداخل والحيود واإلستقطاب – األلياف الضوئية  .إشعاعات الجسم األسود -األنبعاث الكهروفوتوني – أشعة : X
طبيعتها وتطبيقاتها البيلوجية – النشاط األشعاعي النووي وتأثيراتة البيلوجية – الصوت والموجات الصوتية – الحواس الخاصة – الليزر.

المرجع الرئيسي :

Medical physics and biomedical engineering ,B H Brown – P V Lawford

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 111

هندسة كهربية

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
عناصر الدائرة  :مصادر الجهد والتيار  ،المقاومة الكهربائية ( قانون اوم)  ،قانون كيرشوف  ،تحليل الدائرة التي تحتوى على مصدر غير
مستقل الدوائر المقاومية البسيطة  :المقاومات في التوصيل على التوالى  ،والتوصيل على التوازى  ،دائرة توزيع الجهد  ،دائرة توزيع التيار
 ،قياس الجهد والتيار  ،قنطرة ويتستون  ،الدوائر المكافئة ( دلتا الى واى ) طرق تحليل الدوائر  :مكافئ نورتون و ثيفننث  ،تحويل
االقصى للطاقة  ،المكثفات و المحثات  ،معامل الحث المتبادل ،المحول المثالى

المرجع الرئيسي :

Electric circuits , james W.Nilsson , Susan A.Riedel

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 111

حاسبات ( ) 1

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 2 :

انظمة االعداد  ،جبر بوليان و بوابة الشبكات  ،التصميم المنطقي  ،وحدة التحكم  ،وحدة الحساب المنطق  ،اساسيات منظومة الكمبيوتر و
التصميم  ،نقل الخانات من السجل والعمليات الدقيقة ،هياكل البيانات اللوغاريتمية ،البحث اللوغاريتمي  ،التفرعات الشجيرية ،المزج
والفهرسة ،لوغاريتمات الترتيب ،التمثيل البيانى و تطبيقاته  ،مقدمة فى تكوين الملفات  ،التخزين الثانوي و النظام البرمجي و إدارة ملفات
التسجيل  ،تنظيم الملفات وفهرستها  ،الفهرسة متعددة المستويات.
المرجع الرئيسي :

-Bartee

Digital computer fundamentals , Thomas C.
-Computer system architecture , Morris Mano, Prentice Hall

-C++ Plus Data structures , Nell Dale

الرقم الكودي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر

2

علم نفس

عام 111

المحتوى العلمي للمقرر

درس - :

محاضرة 2 :

تعريف علم النفس و اساسيات علم النفس و تطبيقات علم النفس فى المجال الصناعى

المرجع الرئيسي :
عدد الساعات أسبوعيا

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 131

مقدمة للهندسة الطبية

درس 2 :

محاضرة 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
نشأة واساس الهندسة الطبية ،المؤسسات المعنية بالهندسة الطبية ،اخالقيات المهنة ،طرق البحث العلمى  ،العمليات الحيوية وتطبيقاتها  ،امثلة من انظمة
الهندسة الطبية.

المرجع الرئيسي :

Introduction to Biomedical Engineering, John Enderle,

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 161

كيمياء ( ) 2

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 2 :

العناصر الكيميائية  ،الذرات  ،االيونات  ،الج زيئات و المركبات  .الروابط الكيميائية  ،التفاعالت الكيميائية  ،المركبات غير العضوية  ،المياة  ،القواعد و
الحمضيات واالمالح غير العضوية .
التوازن الحمضى القاعدى  :مبدأ االس الهيدروجينى والحفاظ على مستوى االس الهيدروجينى ،الضغط االسمموزي ،اللزوجمة ،الشمد السمطحي ،أسمس التحليمل
الكيميائي والوزني المدعم باالجهزة

المرجع الرئيسي :

introduction to the human body , Gerard J.Tortora

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

مشك 131

هندسة ميكانيكية ( ) 1

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 2 :

تعريفممات أساسممية ،القممانون األول للممديناميكا الحراريممة ،القممانون الثمماني للممديناميكا الحراريممة ،مقيمماس الطاقممة ،النظممام المغلممق ،النظممام المفتمموح ،دورات الهممواء
القياسممية ،تطبيقممات( مضممخات -ضممواغط -التوربينممات -انتقممال الحممرارة -خلممط السمموائل) ،البخممار ،دورة كممارنوت ،تطبيقممات البخممار ،المبمماد األساسممية للحممرارة
وانتقال الكتلة ،المباد األساسية لتكييف الهواء وتبريده ،خواص السوائل ،الضغط الثابت ،التوتر السطحي ،حركة السوائل خمالل األنابيمب ،معادلمة االسمتمرار
معادلة بيرنوللي  ،القوى المؤثرة على األسطح المغمورة

المرجع الرئيسي :

Fundamentals of thermodynamics , Sonntag
--Fluid Mechanics , F.M.White

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عام 112

لغة انجليزية ()2

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس - :

محاضرة 2 :

التدريب على صنع ورقة بحثية ،كيفية إعداد بحث

المرجع الرئيسي :
الرقم الكودي للمقرر

حيو 151

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر
اإلحصاء ()1

درس 2 :

محاضرة 2 :

نظرية االحتماالت  :االحتمماالت الشمرطية والمشمتركة  ،دالمة تكثيمف وتوزيمع االحتمماالت  ،المتغيمرات العشموائية الثابتمة وغيمر الثابتمة  ،العالقمة الثابتمة الذاتيمة
والمختلفمة  ،اإلحصماء  :المتوسمط والمتغيمر  ،رسموم توزيمع التكمرار اإلحصمائي  ،تحليممل التغيمر  ،تحليمل المميمز  ،اتخماذ القمرار  ،التحليمل االرتجماعى ومطابقممة
المنحنيات .

المرجع الرئيسي :

introduction to the human body , Gerard J.Tortora

الفرقة الثانية
الرقم الكودي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر

3

حيو 221

المحتوى العلمي للمقرر

النبائط اإللكترونية والدوائر

درس 2 :

محاضرة 2 :

* -1مقدمة الشباه الموصالت  :النوع السالب و النوع الموجب من اشباه الموصالت  .الوصلة الثنائية .توصيل اشباه الموصالت  .موحد
التيار  .وتطبيقاته ،اغراض خاصة لموحد التيار الوصله ثنائية االقطاب للترانزيستور
* -2توصيل دوائر الترانزيستور ،المكبر الثنائى االقطاب لالشارات الصغيرة  ،مولد اإلشارات ،المذبذب

المرجع الرئيسي :
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 231

اإلشارات الكهربية وأجهزة القياس

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 4 :

محاضرة 2 :

*-1اإلشارات الكهربية :االشارات المتصلة واالشارات الكهربائية المنفصلة ،جهاز عرض االشارات .
*-2اجهزة القياس :جلفانوميتر  ،اميتر التيار المستمر  ،فولتميتر الجهد المستمر  ،اخطاء اجهزة النحراف و االوميتر بالتوالى  ،فولت -اوم
ميلى اميتر ،معدات الكهرباء الديناميكية  ،مولد االشارات  ،اجهزة قياس الملف والمكثفات

المرجع الرئيسي :
-Analog And Digital Signal Processing , ASHOK AMBARDAR

-Electronic Instrumentation and measurements, David A. Bell
عدد الساعات أسبوعيا

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 241

الحساسات الطبية واجهزة القياس

درس 2 :

محاضرة 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
دراسة نظرية وعملية النواع المجسات المستخدمة في تطبيقات الهندسة الطبية :مجسات الحرارة و الضغط  ،واالنسياب و اخرى ،المشغالت
الميكانيكية.

المرجع الرئيسي :

Introduction to biomedical engineering , John Enderle

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

مشك 201

هندسة ميكانيكية ( ) 2

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 2 :

الضغط داخل الجسم – حركة السوائل اللزجة داخل األنابيب – تأثير مرونة الجدران  -حركة التنفس – سعة الرئة والتنفس – قياس تدفق
الغاز والحجم .تطبيقات على الضغط (المثانة – الجلوكوما – طبلة األذن)

المرجع الرئيسي :

F.M.White

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

ريض 211

رياضيات ( ) 3

المحتوى العلمي للمقرر

Fluid Mechanics ,
عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 2 :

تحويالت البالس – تحويالت هانكل – تكامل فورية – المعادالت التفاضلية الجزئية – دوال المتغير المركب – المصفوفات – الحلول العددية
للمعادالت التفاضلية العادية .

المرجع الرئيسي :

Advanced Engineering Mathematics , E.Kreyszig

عدد الساعات أسبوعيا

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 251

فسيولوجيا ()1

محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
* -1السوائل والتوازن الحامضى والقلوى و دراسة وظائف التبول و التنفس و الهضم و التناسل .،
* -2الجهاز العصبى المركزى  ،الجهاز العصبى الالرادى و المستقبالت الحسية وبعض االعضاء الحسية.

المرجع الرئيسي:

الرقم الكودي للمقرر
حيو 261

المحتوى العلمي للمقرر

Introduction to human body , Gerard J. Tortora

عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر
محاضرة 2 :

التشريح ()1

4

درس 2 :

* -1الجهاز البولى  ،الجهاز التنفسى ،الجهاز الهضمي ،الجهاز التناسلى الذكرى و االنثوى
* -2الجهاز العصبى المركزى  ،الجهاز العصبى الالارادى  ،المستقبالت الحسية و بعض االعضاء الحسية

المرجع الرئيسي:

Introduction to human body , Gerard J. Tortora

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 271

ميكروبيولوجى

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس - :

محاضرة2 :

اشكال البكتيريا ،جدار الخلية ،االنقسام الثنائي ،منحنى النموالبكتيري ،طرق التعرف واالكتشاف ،المجسات الحيوية البيولوجية ،تعريف علم الفيروسات،
انواع الفيروسات ،تعريف التكاثر ،مقدمة عن المناعة ،الدفاعات الجسدية الطبيعية ،المضادات الجينية والمناعية ،الخلية المناعية ،الخاليا الليمفاوية،
المخاطر البيولوجية وطرق التحكم بها.

المرجع الرئيسي:

Tortora, Funke, Case

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 211

حاسبات ( ) 2

المحتوى العلمي للمقرر

Microbiology an introduction

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 2 :

* -1قواعد البيانات و مستخدمي قواعد البيانات  .مباد وتكوين انظمة قواعد البيانات  .و نمذجة البيانات باستخدام نموزج عالقة المدخالت  .العالقات (
نموذج البيانات  .والجبرية) \) (SQLسرية البيانات واستعادة البيانات و قواعد البيانات
* -2مقدمة في التمثيل البياني باستخدام الحاسب  .مقدمة الرسم بالحاسب  .ادوات المتجه للتمثيل البيانى  .التحويل بين البيانات و نمذجة األشكال

- Navathe Fundamentals of Database Systems,
Elmasri,
المرجع الرئيسي :
- Computer Graphics using Open GL,
F.S.Hill JR
- Fundamentals of interactive computer graphics, J.D.Foley and A.VanDam

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 261

كيمياء حيوية

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 2 :

الكيمياء الفيزيائ ية و السكريات و الدهون و البروتينات  ،الكيمياء و االيض  ،النيكلوتيدات و االحماض النووية القياس اللونى و قوانين الضوء  ،الجهاز
الطيفى وجهاز فصل البروتينات الكهربى  .التحليل االنزيمى المناعى  ،واالشعاعى  ،واالمتصاص الذرى  ،جهاز تحليل غازات الدم وقياس تركيز الهيدروجين

المرجع الرئيسي :
الرقم الكودي للمقرر
حيو 281

المحتوى العلمي للمقرر

Khalel Ali Khalel

Biochemistry for Biomedical engineering ,

عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر
محاضرة 2 :

الميكانيكا الحيوية ()1

درس 2 :

تطبيقات االستاتيكا في مجال الميكانيكا الحيوية – أنظمة الشد – تعيين مركز الثقل للجسم أو أجزاء من الجسم البشرى – الميكانيكا الحيوية للعظم – ميكانيكا
األجسام المتغيرة في الشكل – ميكانيكا المواد الحيوية  :الخواص الميكانيكية لألنسجة الحيوية – المواد المستخدمة في المجاالت الطبية – المواد الحيوية
(خواص ،أنواع  ،تطبيقات ) تداخليه المواد الحيوية واألنسجة

المرجع الرئيسي :

Fundamentals of biomechanics , Victor H & Richand Skalak

5

الفرقة الثالثة
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 311

الهندسة اإلكلينيكية

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 2 :

* -1األمان الكهربى – األمان الميكانيكى – األمان الفيزيائى لألشعة المؤينمة وغيمر المؤينمة (المتطلبمات المسمبقة :التوعيمة البيولوجيمة الشمعاع
األنسممجة) – األمممان الكيميممائى – األمممان البيولمموجى والممتحكم فممى العممدوى – األمممان المعمممارى للمستشممفى  -أمممان المرضممى بصممفة عامممة -
التعرض المهنى وغير المهنى للمخاطر -األمان البيئى وتقييم المخاطر
* -2التعريف ببرنامج الهندسة االكلينيكيمة  -اسمتراتيجيات اسمتجالب المعمدات الطبيمة – المتحكم فمى الجمودة وتحليمل االعنماديمة – المواصمفات
القياسية والمعايير الدولية – نظم المعلومات للمستشفيات.

المرجع الرئيسي :

-Clinical engineering hand book,

Joseph.F

-Design of Medical Devices,

R.F.Fries
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 312

اإللكترونيات الحيوية والقياسات

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

* -1مكبممر العمليممات :خصممائص المكبممر المثممالي ،المكبممر العمماكس وغيممر العمماكس ،مكبممر عمليممات الجمممع ،مكبممر األجهممزة :المكتمممل –المفاضممل
اللوغاريتمي –الموحمد ،المرشمح ذو التمرددات الصمغيرة والتمرددات الكبيمرة ،الخصمائص غيمر الخطيمة ،نظمم تجميمع البيانمات ،مولمد الذبمذبات،
العدادات ،محوالت من المستمر إلى المتقطع والعكس،
* -2مكبر إشارات حيوية وجهاز رسم القلب الكهربي ،عرض رسم القلب ،الطب عن بعد .

المرجع الرئيسي:

-Medical instrumentation application and design, John G.Webster

-Microprocessors and interfacing , D.Vhall - Digital fundamental , Floyd

عدد الساعات أسبوعيا

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 313

ديناميكا النظم والتحكم

درس 3 :

محاضرة 3 :

المحتوى العلمي للمقرر

* -1دالة االنتقال-النموذج الرياضي للنظم الديناميكية – الثبات  -االستجابة للتردد -خواص نظام التحكم  -المحلل الهندسي للجذور -التصميم
بطريقة المحلل الهندسي للجذور-تمرينات باستخدام برنامج MATLAB
* -2تصميم نظم التحكم باستخدام المحلل الهندسي للجذور -عمل أنظمة الدوائر المغلقة المبينة على االستجابة للتردد-تحليل معادالت الحالة
لألنظمة في الزمن المستمر -تمثيل األنظمة الديناميكية في الفراغ بداللة متغيرات الحالة.

المرجع الرئيسي:

الرقم الكودي للمقرر
حيو 314

المحتوى العلمي للمقرر

Modern control Engineering, Katsuhiko Ogata

عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر
محاضرة 2 :

حاسبات ( ) 3

درس 2 :

* -1المقدمة  ،اللغات المعاد تمثيلها و حلول المشاكل  ،إستراتيجية البحث ،نظرية االلعاب كتطبيق  ،اللغات المعادلة المعالجة  ،والشبكات
المعادلة * -2لغة المعالجات الدقيقة  ،لغة االسمبلي  ،الذاكرة ،المدخالت \ المخرجات لإلجراءات

المرجع الرئيسي :
-Structures and strategies for complex problem solving ,George Luger&William Stubblefield

Pentium,

- The Intel µprocessor 8086,8088,80186,80188,80288,80386,80486
Pentium pro processor architecture programming, Barry B. Breis
- The assemble programming master book, Vlad Pirogov
- Computer system architecture, Morris Mano
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الرقم الكودي للمقرر
حيو 315

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر
الفسيولوجيا ()2

درس 2 :

محاضرة 2 :

* -1جهاز الغدد الصماء  :التحكم العصبي ،الجهاز العضلي  :الحركة  ،الوصلة العصبية العضلية  ،طريقة انقباض العضالت  ،كيفية قياس كفاءة الجهاز
العضلي ،دراسة وظائف الجهاز الدموي القلبي ،الدم  ،مكونات الدم  ،ضغط الدم و قياسه  ،طرق قياس كفاءة جهاز القلب * -2اإلحساس الجلدي ،
المستقبالت الميكانيكية  ،المستقبالت الحرارية  ،اإلحساس الكيميائي  ،التذوق  ،الشم  ،السمع ،قوانين الصوت،مستوى الصوت الطبيعي ،تشريح ووظائف
األذن ،نظرية السمع  ،قياس كفاءة السمع  ،االبصار ،قوانين الضوء  ،تشريح و وظائف العين  ،حدود االبصار  ،رؤيا االلوان

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر
حيو 316

المحتوى العلمي للمقرر

Introduction to human body , Gerard J. Tortora
عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر
أجهزة التحاليل الحيوية

درس 2 :

محاضرة 2 :

أجهزة التحليل الطيفى – التشخيص الطبى واالختبارات الكيميائية باستخدام تلك األجهزة  -التحليمل الطيفمى وقيماس درجمة اللمون – أجهمزة التحاليمل الكيميائيمة
األوتوماتيكية – أجهزة التحاليل ذات اللهب – أحهزة التحاليل الفلورسنتية  -أجهزة تحليل غازات المدم – أجهمزة عمد المدم – أجهمزة فصمل المكونمات  -أجهمزة
تحاليل متنوعة.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 310

اإلحصاء ()2

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 2 :

التحكم بالجودة ،نظرية اخذ العينة ،نظرية التخمين ،االختبارات االفتراضية والمعنوية ،مالئمة المنحنيات ،االنحسار والعالقات المتبادلة ،تجارب صناعية.

المرجع الرئيسي :

M. Saleh

mathematical statistics and some applications,

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 318

الموجات الكهرومغناطيسية

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 2 :

فيزياء المغنطة :المجاالت المتغيرة في الزمن ،شروط حدود المغنطة ،فروق جهد ومجماالت المغنطمة ،معمادالت ماكسمويل ،المجماالت فمي األوسماط المتغيمرة،
قانون يوت سافرت وتطبيقاته ،وصف سميث .المجاالت الكهرومغناطيسية ،المجاالت الكهرومغناطيسمية المتغيمرة ،حاويمات الموجمات ،اإلتصماالت البصمرية،
األلياف الضوئية ،المغنطية الحيوية ،مجاالت موجات الراديو ،التداخل الكهربي ،الحدود المقبولة للتداخل ،عرض والحد من التداخل
المغنطة الحيوية :المجاالت المغنطيسية والمولدة بواسطة تدفق التيار الكهربي ،تحديد الملفات

المرجع الرئيسي Medical physics and biomedical engineering ,B H Brown – P V Lawford :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 311

المعدات الطبية ()1

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 2 :

* -1أجهزة مونيتور المرضى – أجهزة قياس خرج الدورة الدموية  -أجهزة تحليل وظائف الرئة – أجهزة الصدمات
* -2تجهيزات غرف العمليات – المناظير واستخدامات الليزر فى المجاالت الطبية والبيولوجية – جهاز التخدير – جهاز التنفس الصناعى – تجهيزات
جراحية متنوعة.

المرجع الرئيسي Biomedical instrumentation technology and application , R.S.Khandpur :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 317

التشريح ()2

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 2 :

المحتوى العلمي للمقرر

الهيكل العظمي ،تقسيمات الهيكل العظمي ،الجهاز العضلي ،جهاز الغدد الصماء ،اجهزة القلب واالوعية الدموية ( القلب ،اوعية دموية)

المرجع الرئيسي:

Introduction to human body , Gerard J. Tortora

الفرقة الرابعة
الرقم الكودي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر
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حيو 411

هندسة النظم

درس 2 :

محاضرة 4 :

المحتوى العلمي للمقرر

تحويل الثبات-طرق التصميم (التحليل في فراغ الحالة) -تصميم أنظمة التحكم في الزمن المنفصل باستخدام الطرق التقليدية–تحليل األنظمة
الفراغية  -المحلل الهندسي للجذور و نظم المالحظة  -أنظمة التحكم المثلى للمعادالت من الدرجة الثانية.

المرجع الرئيسي :

Discrete Time control System , Katsuhiko Ogata

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 412

المعدات الطبية ()2

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 4 :

محاضرة 2 :

* -1أجهممزة األشممعة السممينية واألشممعة الرقميممة – أجهممزة األشممعة المقطعيممة – أجهممزة المسممح الممذرى – أجهممزة الممرنين المغناطيسممى – أجهممزة
الموجات فوق الصوتية – أجهزة االشعة العالجية
* -2أجهزة الكلى الصناعية – أجهزة العالج الطبيعى – أجهمزة حقمن العقماقير األوتوماتيكيمة – أجهمزة تفتيمت الحصموات – وحمدات األسمنان
– أنظمة التعقيم.

المرجع الرئيسي:

الرقم الكودي للمقرر
حيو 413

المحتوى العلمي للمقرر

Biomedical instrumentation technology and application , R.S.Khandpur

عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر
النظم اإللكترونية

درس 4 :

محاضرة 2 :

* -1المتحكم الدقيق
* -2المرشحات الرقمية ،الطب عن بعد ،ترقيم الصور ،مثير العضالت الكهربائي المبرمج.

المرجع الرئيسي :
-The 8051 microcontroller and embedded systems , Mazidi Mazidi
-Hand Book of Biomedical Engineering ,Microprocessors & Interfacing, D.V.Hall

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 414

حاسبات ()4

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 2 :

* -1التعريف بشبكات الكمبيوتر ،توبولوجية الشبكات ،وسائط الشبكات  ،بروتوكوالت الشبكات ،عتاد الشبكات،تحسين الصور ،استخالص
الصفات
* -2الصور الرقمية ،التقطيع ،التصنيفات والتعرف عليها التطبيقات باستخدام اعادة البناء ثالثي االبعاد في المجال الطبي matlab or
C#,

المرجع الرئيسي :
Rafael C.Gonzalez
Microsoft
M.Sonka

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 418

المشروع

المحتوى العلمي للمقرر

- Digital Image processing,
- MCSE Training Kit Networking Essentials Plus,
- Image processing, analysis and machine vision,

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 4 :

يقوم مجموعة من الطالب بدراسة موضوع معين ليحصلوا على معرفة عميقة من خالل المراجعة لما نشر فى الموضوع والخبرة العلمية .

المرجع الرئيسي :
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 417

الميكانيكا الحيوية()2

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

كينماتيكا  :الجسم الجاسئ فى المستوى ( في خط مستقيم – دائرية – عامة )
وظيفة الوصالت – تحليل حركة االنسان – قياسات انثروبومترية – كيناماتيكا الركبة – تحليل المشي
كيناتيكا  :طرق الحل بمبدأ الشغل والطاقة – مبدأ حفظ الطاقة – الدفع و كمية الحركة – الدفع والتصادم – التصادم غير المرن – التصادم
كامل المرونة – والتصادم غير كامل المرونة

المرجع الرئيسي :

Fundamentals of biomechanics , Victor H & Richand Skalak
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الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 415

التمثيل الفسيولوجي والتحكم

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 2 :

النمذجة الرياضية لالنظمة الفسيولوجية ،استنتاج النماذج والمعادالت الرياضية في مجال الفسيولوجي ،المحاكاة التطبيقية ،تطبيقات
باستخدام برنامج  ، MATLABالترقيم والرسم لرؤية ،تطبيق التحكم في التغذية الراجعة في مجال التمثيل الفسيولوجي

المرجع الرئيسي :
Introduction to biomedical Engineering , John Enderle, Susan
Blanchard
Bioengineering : biomedical, medical and clinical engineering , A.Terry Bahill

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 416

عمليات االشارة الرقمية

المحتوى العلمي للمقرر

-

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

اإلشارات الرقمية وأنظمتها – تحويل " ز "  ،تحويل "فورير" وأنواعه المستمر والمتقطع – طريقة تحويل "فورير" السريعة – اإلشارات
المتقطعة العشوائية – تقدير كثافة القدرة – تصميم المرشحات الرقمية .

المرجع الرئيسي :
introductory Digital signal processing with computer application, Paul A.Lynn

المقـــررات االختيــارية
لشعبة الهندسة الحيوية والطبية والمنظومات
للفرقة الرابعة


حيو 441

النماذج الطبية والمحاكاة



حيو 443

إشارات عشوائية ونظرية المعلومات
0



حيو 445

مواد حيوية



حيو 446

نظم المستشفيات  :تصميمها وهيكلتها



حيو  447المعدات النووية واإلشعاعية



حيو  448نظم اإلدارة وتوصيل العناية الصحية



حيو  440التحكم فى العمليات واألجهزة



حيو  451التعرف على النماذج



حيو 451



حيو  454نظم الخبرة االصطناعية

موضوعات متقدمة فى الهندسة الحيوية الطبية

المقررات االختيارية للفرقة الرابعة
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 441

النماذج الطبية والمحاكاة

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 2 :

مقدمة  :تعريفات  ،أنواع النماذج  ،الغرض منها  ،حدودها  ،التأكد والتطبيق لنموذج – استنباط النموذج  :تحديد المشكلة  ،المعلومات
المعملية  ،التقريبات واالفتراضات الالزمة لتمثيلها رياضيا  ،حدودها  ،للتفسير والتأكد من النتائج – نماذج للحركة البشرية  :نماذج
العضالت لمالكسويل وفويت  ،نموذج انزالق الفتيلة  ،دوال االنتقال  ،االستجابة للتردد ،المقارنة بين النماذج والمعلومات العلمية  ،حركة
التغذية العصبية العكسية – التحكم فى حجم حدقة العين – تنظيم األنسولين وسكر الجلوكوز فى الدم نماذج األعصاب .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر
حيو 443

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر
إشارات عشوائية ونظرية المعلومات

محاضرة 2 :

درس 2 :

تحليل إشارات  ،مراجعة لنظرية المعلومات  ،وصف االشارات العشوائية  ،إرسال وترشيح االشارات العشوائية  ،نظم اتصاالت البيانات
التماثلية  :تعديل االشارات  ،نظم اتصاالت البيانات الرقمية  :كشف االشارات – دراسة تمهيدية لنظرية المعلومات والترميز .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 445

مواد حيوية

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

علم المواد طبيعة الفلزات والسبائك  ،المواد اللالفلزية  ،اللدائن  ،المركبات المرنة  ،السيراميك  ،الهياكل المسامية  ،المواد المركبة –
االختبار الميكانيكي  ،االحتكاك  .الكالل والتآكل – خواص المواد البيولوجية – التالؤم البيولوجي – الخواص السطحية – التماسك والكالل –
المواصفات القياسية – المواد المزروعة .

المرجع الرئيسي :
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الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو446

نظم المستشفيات  :تصميمها وهيكلتها

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

البنية األساسية داخل المستشفيات  :األقسام اإلكلينيكية  ،اإلدارة والحسابات  ،التمريض قسم تداول المعلومات والخدمات الدعامية – ضبط
الجودة  :تحصيل المعدات وصيانتها  ،اللوائح والمواصفات القياسية – قسم الهندسة الطبية وعالقتها باإلدارة واألطباء وهيئة التمريض
والخدمات اإلنشائية  ،مسئوليات المهندس الطبي من حيث تحديد مواصفات األجهزة والصيانة الوقائية ومعايرة األجهزة والتدريب  ،البرنامج
الهندسي اإلكلينيكي  :وظائفه وبنيته  ،اإلمكانيات البشرية المتاحة الستخدام البرنامج – برامج ضبط المعدات  :تنظيم المخازن والتحكم فى
الكوارث والتكاليف  ،تامين الجودة واإلدارة – تحصيل األجهزة:المتطلبات اإلكلينيكية  ،دراسة األجواء المحيطة والمعدات وتحديد مواصفاتها
 ،تقييم األجهزة  ،العقود والطلبات والتحكم فى عملية تحصيل األجهزة .

المرجع الرئيسي :

Hospital Management , C.Grant

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 447

المعدات النووية واإلشعاعية

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

الفيزياء اإلشعاعية  ،توليد األشعة السينية  ،تقوية أشعة اكس  ،الشاشات الفلورسكوبية  ،التصوير باألشعة السينية باستخدام مصور المستندات  ،أوساط
الرصد فى األشعة المقطعية بالكمبيوتر  ،األمان اإلشعاعي والوقاية اإلشعاعية – الطب النووي  :البنية الذرية  ،النشاط اإلشعاعي باستخدام األشعة المؤينة ،
التطبيقات الطبية  ،الرنين المغناطيسي  ،التصوير باإلشعاعات النووية  ،العدادات النووية  ،المعجالت الخطية .

المرجع الرئيسي :

Introduction to Nuclear Radiation Detectors , P.J.Ouseph
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الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 448

نظم اإلدارة وتوصيل العناية الصحية

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 2 :

الهيكل العام للعناية الصحية  :أنواع المستشفيات  ،العيادات  ،العناية الخاصة  ،الطوار  ،التوزيع الجغرافي – تمويل العناية الصحية :
حكومي قطاع خاص  ،أفراد – شئون األفراد والتدريب لألطباء  ،هيئة التمريض  ،اإلدارة والخدمات اإلنشائية – ادارة المخازن  :التفاعل مع
الصناعة الدوائية  ،وضبط المعدات .

المرجع الرئيسي :

Hospital Management , C.Grant

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 440

التحكم فى العمليات واألجهزة

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 2 :

ديناميكا العمليات باستخدام دوال االنتقال ومتغيرات الحالة – حاالت التحكم – كشف وإرسال ورصد متغيرات العمليات – المسيطرات التي
تعمل بضغط الهواء واإللكترونية – عنصر التحكم النهائي – مقدمة فى التحكم باستخدام الكمبيوتر .

المرجع الرئيسي :

اسم المقرر
التعريف على النماذج

الرقم الكودي للمقرر
حيو 451

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :
محاضرة 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
نظرية بايز التخاذ القرارات  :التوصيف باستخدام فنيين  ،معدل الخطأ األصغر  ،المواصفات  ،الدالة المميزة و أسطح التميز – الدالة المميزة
للتوزيع الطبيعي – نظرية بايز للحالة المتقطعة – الوسائط الالبارامترية  :تقدير الدالة االحتمالية  ،نوافذ بارزن  ،التقدير باستخدام الجوار
األقرب  ،دالة فيشر الخطية المميزة  ،التحليل باستخدام الدالة المميزة المتعددة – الدالة الخطية المميزة  :الدالة الخطية المميزة المعممة ،
تصغير الدالة االدراكية  ،وسيلة االسترخاء  ،الوسيلة ذات الخطأ المربع األقل  ،وسيلة البرمجة الخطية .

المرجع الرئيسي :

عدد الساعات أسبوعيا

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حيو 451

موضوعات متقدمة فى الهندسة الحيوية الطبية

محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
سيكون المحتوى مبينا على الموضوع المنتقى .

المرجع الرئيسي :

Hand Book of Biomedical Engineering , J.Bronzino

الرقم الكودي للمقرر
حيو 454

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر
نظم الخبرة االصطناعية

محاضرة 2 :

درس 2 :

مقدمة الذكاء االصطناعي ونظم الخبرة – تمثيل المعرفة – االستنباط – هيكل نظم الجزاء – نظم اتخاذ القرار – نظم قواعد المعرفة وهندسة
المعرفة – أدوات ولغات – تطبيقات .

المرجع الرئيسي :

Neural Networks and Artificial Intelligence for Biomedical
Engineering , Hadson & Cohen
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