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 توصيف برنامج الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات 

 

 -معلومات اساسية: -أ

البرنامج: الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات إسم   

 طبيعة البرنامج: فردي 

 القسم )األساسى( المسئول عن البرنامج: الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات 

 -معلومات متخصصة:  -ب

 مقدمة:-

كان الطبيب  يعتبرعلم الهندسة الطبية الحيوية من أحدث العلوم الهندسية التي نشأت مع تطور الطب الحديث، فبعد أن  

التشخيص   في  للطبيب  أساسياً  رديفاً  الطبي  الجهاز  أصبح  الدواء،  تصنيع  وحتى  والعالج  التشخيص  مهام  بكل  يقوم  وحده 

المرضى وسرعة   الطبية بما يخدم صحة  لوجود حاجة ماسة لتطوير األجهزة والمعدات  المرضى، ونظراً  والمعالجة ومراقبة 

المخت تدخل  من  البد  فكان  الكهربائيين استشفائهم،  المهندسين  مثل  األجهزة  هذه  لتصميم  الطب  غير  أخرى  مجاالت  من  صين 

والميكانيكيين ومهندسي الكمبيوتر وغيرهم. كما كان على هؤالء المهندسين اإللمام أيضاً بالعلوم الطبية من تشريح وفيسيولوجيا  

آلية عمل كل نظام فيه وتسخير معرفتهم واختصاصهم   البشري ولفهم  بما يطور هذه األجهزة، وبالتالي ظهرت الحاجة الجسم 

إلى وجود مهندس يلم بكل هذه االختصاصات من جهة ويستطيع أن يتعامل مع األطباء من جهة أخرى مع االنتباه على أنه ليس 

 بديالً عن أي منهم.

إدارة   مثل  الطبية  للهندسة  أخرى  مجاالت  هناك  ولكن  وصيانتها  الطبية  األجهزة  على  تقتصر  ال  الطبية  الهندسة 

وأساسيات    والرياضياتوالكيمياء الفيزياء المستشفيات، أطراف إصطناعية، أعضاء إصطناعية وغيرها. الهندسة الطبية تسخر  

الجسم ودراسة األمراض    الهندسة إلى مراحل متقدمه في دراسة هذا  للوصول  البشري في األغلب  الجسم  لدراسة االحياء أي 

 توفير سبل أفضل لصحه جيده والمساعده على معالجة هذه االمراض.  التي يواجهها للعمل على

عام   العربية  جمهورية مصر  فى  والمنظومات  الطبية  الحيوية  الهندسة  قسم  رقم    1976أنشىء    1279بقرار وزارى 

ل  11/11/1976بتاريخ   الفعلية  البالد  حاجة  من  رأى  لما  نظراً  الوقت  ذلك  فى  الصحة  وزير  من  بدعوةصريحة  مثل  وذلك 

لتحقيق هذا  الطب فى مصر وإستحداث أصلحالتكنولوجيات  لخدمة  الفيزيائية والهندسية  العلوم  أال وهو تطويع  هذاالتخصص، 

 الغرض. ثم توالى انشاء مثل هذا القسم فى العديد من المعاهد والجامعات خالل العقود الثالثة الماضية.

 رؤية القسم:-

ال  بالمعهد  الطبية  الهندسة  قسم  االقسام يسعى  بين  مكانه  وتبوء  فى خريجيه  المجتمع  ثقة  استمرار  على  للهندسة  عالى 

 المناظرة فى الكليات والمعاهد التى تقدم برامج مشابهة وذلك من خالل توفير بيئة متميزة للتعليم والتعلم وخدمة المجتمع. 

 رسالة القسم: -

ى مجال الهندسة الطبية على اتساعه من خالل المناهج إعداد )خرجين( مهندسين قادرين على تلبية احتياج سوق العمل ف

العلمية  واالنشطه  البحوث  خالل  من  ومعاونيهم  األكاديمية  الهيئة  قدرات  ودعم  ورفع  القسم  يقدمها  التى  المتنوعة  االكاديمية 

الحق الزيارات  وكذا  والتدريبية  االستشارية  الخدمات  بتوفير  يقوم  كما  وخارجه،  المعهد  داخل  مشروعات  والمهنية  وتنوع  لية 

 التخرج إلكساب الخريج المهارات الالزمه مسترشدا بنظم الجودة.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
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 األهداف العامة للبرنامج:-

 تحسين مستوى المناهج التعليمية والعناصر االخرى التى تؤثر عليها من خالل:  -1

 تحسين مستوى الجودة . ▪

 النتائج التعليمية المستهدفة من المناهج التعليمية.  ▪

تصميم وتطبيق مراجعة ادوات ضمان الجودة من نماذج واجراءات وتطوير قواعد البيانات المالئمه. هذا الى جانب  ▪

 وسائل جمع ومعالجه البيانات بطريقة فعالة.  

 اجراء مراجعات استراتيجية دورية للحصول على رؤية عريضة و استراتيجية فعالة كل خمس سنوات لالتجاه السائد.  -2

 نه االكاديمية لخريجي القسم . تحسين المكا -3

 المحافظة على تحسين مستوى المناهج التعليمية والعناصر االخرى التى تؤثر عليها .  -4

 تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ورفع كفاءتهم وقدراتهم . -5

 الفرص الوظيفية:-

يمك التى  المجاالت  لتنوع  وذلك  للعمل  متنوعة  بفرص  القسم  هذا  خريجو  الهندسية يتمتع  الخدمه  القسم  خريج  فيها  يقدم  ان  ن 

 المطلوبة وعلى سبيل المثال ال الحصر نذكر منها:  

 مجال التوصيف الهندسى وقراءة المعايير التسويقية ) مهندس مبيعات لالجهزة الطبية (   ▪

 احتراف انظمه الجودة والمتابعة التكنولوجية ) مهندس صيانة لألجهزة الطبية (   ▪

 مهندس للدعم الفنى لالجهزة الطبية  ▪

 االحتراف فى مجال جودة المصانع الخاصه باالجهزة الطبية والمستشفيات )مهندس جودة(  ▪

 التطلع لالبتكار والتطوير )مهندس تصميم لالجهزة الطبية والمنظومات(  ▪

 وتحسين وتطوير انظمه التصوير الطبى . تصميم ▪

 

 

 

 

 

 

 



  5                                                                                                والمنظوماتالهندسة الحيوية الطبية   -المعهد العالى للهندسة بالشروق   

                                                                                                    

 هيكل ومكونات البرنامج:-

 العالمات المرجعية:  -أ

إسترشد برنامج الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات بمعايير لجنة قطاع الدراسات الهندسية والتكنولوجية والصناعية   

 وكذلك المعايير القياسية المرجعية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتماد.  

 مدة البرنامج:  -ب

تبدأ   دراسية  سنوات  البكالوريوس خمس  درجة  لنيل  الدراسة  يكون مدة  و  الطالب  لجميع  عام  إعدادي  دراسي  بعام 

التخصص بعد ذلك على حسب رغبة الطالب و ميوله و إستعداده و محددة بالطاقة اإلستيعابية لألقسام. وتدرس المقررات  

ة( و تقدم باللغة األنجليزية )بإستثناء بعض المقررات الخاصة بالعلوم اإلنسانية و التى تتطلب طبيعتها الدراسة باللغة العربي

الدراسة على أساس نظام الفصلين الدراسيين و تبدأ الدراسة و تنتهى فى كل فصل بقرار من المجلس األعلى للجامعات مدة  

 ( أسبوعاً هذا بخالف فترة إمتحان نهاية الفصل.  15كال من الفصل الدراسي االول والثاني ) 

 هيكل البرنامج:   -ج 
 

 وية الطبية والمنظوماتطبقاً للجنة قطاع الدراسات الهندسية والتكنولوجية والصناعية الهيكل الرئيسي لبرنامج الهندسة الحي

 الموضوعات 

 نوعية الموضوعات 

ية 
عل

لف
 ا
ت

عا
سا

 ال

دة 
تم

مع
 ال

ت
عا

سا
 ال

ي
مال

ج
 إ

ة  
عي

ما
جت

إل
 ا
وم

عل
ال

ية 
ان
س

إلن
وا

 

ل 
ما

ع
أل

 أ
رة

دا
 إ

ية 
س

ند
له

 ا
فة

قا
الث

 

م  
لو

لع
وا

ت 
يا
ض

يا
ر
ال

ية 
س

سا
أل

 ا

م 
لو

لع
ا

ة  
سي

ند
له

ا

ية 
س

سا
أل

 ا

ة  
سي

ند
له

 ا
وم

عل
ال

يم 
صم

الت
 و

ية
يق

طب
الت

 

ب  
ري

تد
وال

ع 
رو

ش
لم

ا

ي 
دان

مي
 ال

 14 21        العلوم اإلجتماعية واإلنسانية 

 6 9        إدارة أألعمال 

 7 11        الثقافة الهندسية 

 41 59        الرياضيات والعلوم األساسية 

 44 66        العلوم الهندسية األساسية 

 50 75        العلوم الهندسية التطبيقية والتصميم 

 8 17        المشروع والتدريب الميداني 

 170 - 8 50 44 41 7 6 14 إجمالي الساعات المعتمدة 

 - 258 17 75 66 59 11 9 21 إجمالي الساعات الفعلية 
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 المعتمدة المكافئة بالفصول الدراسية للبرنامج عدد الساعات التدريسة والساعات 

 الفرقة 
 اإلجمالي الفصل الثاني الفصل األول

 إجمالي  تمارين/عملي محاضرات  عدد الوحدات  إجمالي  تمارين/عملي محاضرات  عدد الوحدات  إجمالي  تمارين/عملي محاضرات 
عدد  

 الوحدات 

 33 50 28 22 16 25 14 11 17 25 14 11 اإلعدادي

 34 50 25 25 18 26 13 13 16 24 12 12 اإلولى

 34 50 23 27 16 24 11 13 18 26 12 14 الثانية

 35 54 26 28 17 26 12 14 18 28 14 14 الثالثة 

 34 54 27 27 17 27 13 14 17 27 14 13 الرابعة 

 170 258 129 129 84 128 63 65 86 130 66 64 اإلجمالي 
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 العلوم اإلجتماعية واإلنسانية 

 المقرارات

الساعات   عدد الساعات اإلسبوعية

المعتمدة 

 المكافئة

 المجموع عملي تمرين محاضرة 

 1 2 1  - 1 ( 1اإلنجليزية فنية )اللغه 

 2 3 2 -  1 مهارة استخدام الحاسب 

 1 2 1 -  1 ( 2اللغه اإلنجليزية فنية )

 2 2  - -  2 تاريخ الهندسة والتكنولوجيا 

 2 3 -  1 2 ( 1مقرر اختيارى انسانيات )

 2 3 -  1 2 ( 2مقرر اختيارى انسانيات )

 2 3 -  1 2 (  3اختيارى انسانيات )

 2 3 -  1 2 (  4اختيارى انسانيات )

 المجموع
13 4 4 21 14 

 %8.1 نسبة الساعات الفعلية

 %8.2 نسبة الساعات المعتمدة
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 إدارة األعمال

 المقرارات

الساعات   عدد الساعات اإلسبوعية

المعتمدة 

 المكافئة

 المجموع عملي تمرين محاضرة 

 2 3 - 1 2 مهارات االتصال

 2 3 - 1 2 ادارة اعمال

 2 3 - 1 2 إدارة مشروعات 

 المجموع
6 3 - 9 6 

 %3.5 نسبة الساعات الفعلية

 %3.5 نسبة الساعات المعتمدة
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 الثقافة الهندسية 

 المقرارات

الساعات   عدد الساعات اإلسبوعية

المعتمدة 

 المكافئة

 المجموع عملي تمرين محاضرة 

 2 3 2  - 1 تكنولوجيا انتاج 

 1 2  - 1 1 مقدمة الهندسة الطبية

 2 3 -  1 2 ادارة نظم الهندسة االكلينيكية 

 2 3 -  1 2 نظـم تصميم المستشفيات 

 7 11 2 3 6 المجموع

 %4.3 نسبة الساعات الفعلية

 %4.1 نسبة الساعات المعتمدة
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والعلوم األساسية الرياضيات   

 المقرارات

الساعات المعتمدة   عدد الساعات اإلسبوعية

 المكافئة

 المجموع عملي تمرين محاضرة 

 3 4 - 2 2 (  1رياضيات )

 3 5 2 1 2 ( 1فيزياء )

 3 4 - 2 2 ( 1ميكانيكا )

 3 4 1 1 2 ( 1كيمياء )

 3 4 - 2 2 ( 2رياضيات )

 3 5 2 1 2 ( 2فيزياء )

 3 4 - 2 2 ( 2ميكانيكا )

 3 4 - 2 2  رياضيات هندسية

 3 4 1 1 2  فيزياء الموجات الطبية

 2 3 - 1 2 ( 2كيمياء )

 2 3 1 - 2 بيولوجى 

 3 4 - 2 2 المعادالت التفاضلية والتحويالت الرياضية 

 2 3 1 - 2 ( 1فيسيولوجى )

 2 3 1 - 2 علم التشريح  

 2 3 1 - 2 ( 2فيسيولوجى )

 1 2 1 - 1 كيمياء حيوية 

 41 59 11 17 31 المجموع

 %22.9 نسبة الساعات الفعلية

 %24.1 نسبة الساعات المعتمدة

 

 



  11                                                                                              الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات -المعهد العالى للهندسة بالشروق  

                                                                                                      

 

 

 

 

 العلوم الهندسية األساسية 

 المقرارات

الساعات المعتمدة   عدد الساعات اإلسبوعية

 المكافئة
 المجموع عملي تمرين محاضرة 

 2 3 -  2 1 ( 1رسم هندسى و إسقاط )

 2 5 2 2 1 ( 2رسم هندسى و إسقاط )

 3 4 1 1 2 ( 1هندسة كهربية )

 2 3 -  1 2 (1هندسة ميكانيكية )

 2 4 2 1 1 أساسيات الحاسب 

 3 4 1 1 2 ( 2هندسة كهربية )

 2 3 -  1 2 (2هندسة ميكانيكية )

 2 4 2 1 1 البرمجة والخوارزميات 

 3 4 -  2 2 فيزياء االشعاع الطبى 

 3 4 1 1 2 (  1النبائط اإللكترونية والدوائر )

 3 4 1 1 2 ( 1اشارات كهربية ونظم )

 3 4 1 1 2 ( 1القياسات الكهربية )

 2 3 - 1 2 هيكلة البيانات 

 3 4 1 1 2 (  2النبائط اإللكترونية والدوائر )

 3 4 1 1 2 ( 2اشارات كهربية ونظم )

 3 4 1 1 2 ( 2القياسات الكهربية )

 3 5 2 1 2 تخطيط وتصميم الشبكات 

 44 66 16 20 30 المجموع

 %25.6 نسبة الساعات الفعلية

 %25.9 نسبة الساعات المعتمدة
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 المشروع والتدريب الميداني 

 المقرارات

الساعات   عدد الساعات اإلسبوعية

المعتمدة 

 المكافئة
 المجموع عملي تمرين محاضرة 

 1 2 2 - - ( 1تدريب ميدانى )

 1 2 2 - - ( 2تدريب ميدانى )

 1 2 2 - - ( 3تدريب ميدانى )

 2 5 3 1 1 ( 1مشروع تخرج )

 3 6 3 1 2 ( 2مشروع تخرج )

 المجموع
3 2 12 17 8 

 %6.6 نسبة الساعات الفعلية

 %4.7 نسبة الساعات المعتمدة
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 العلوم الهندسية التطبيقية والتصميم 

 المقرارات

الساعات اإلسبوعيةعدد  الساعات المعتمدة   

 المكافئة
 المجموع عملي تمرين محاضرة 

 3 5 1 2 2 ( 1االلكترونيات الحيوية والقياسات )

 3 5 1 2 2 ( 1)  نظم التحكم

 3 4 - 2 2 أجهزة التحاليل الطبية 

 2 3 - 1 2 ( 1مقرر إختيارى تخصصى )

 2 3 -  1 2 المعلوماتية الحيوية

 3 5 1 2 2 ( 2االلكترونيات الحيوية والقياسات )

 3 5 1 2 2 ( 2)  نظم التحكم

 3 4 - 2 2 المعدات الطبية األساسية 

 2 3 - 1 2 ( 2مقرر إختيارى تخصصى )

 2 3 -  1 2 الذكاء االصطناعى 

 2 3 - 1 2 معدات التصوير الطبى 

 3 4 1 1 2 (1أنظمة رقمية الكترونية  )

 3 4 1 1 2 هندسة النظم

 2 3 - 1 2 ( 1مقرر تميز )

 2 3 - 1 2 ( 3مقرر أختيارى تخصصى )

 2 3 - 1 2 المعدات الطبية المتخصصة

 3 4 1 1 2 (2أنظمة رقمية الكترونية  )

 3 5 1 2 2 تحليل ومعالجة االشارات الرقمية 

 2 3 - 1 2 ( 2مقرر تميز )

 2 3 - 1 2 ( 4مقرر أختيارى تخصصى )

 50 75 8 27 40 المجموع

 %29.1 نسبة الساعات الفعلية

 %29.4 نسبة الساعات المعتمدة

  



  14                                                                                              الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات -المعهد العالى للهندسة بالشروق  

                                                                                                      

 

 برنامج لمتطلبات التخرج على النحو التالى التقسيم المقررات التى يحتوي عليها 

 الموضوعات 
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 16 24     متطلبات الجامعة 

 45 68     متطلبات الكلية 

 60 90     متطلبات التخصص العام 

 49 76     متطلبات التخصص الدقيق 

 170  49 60 45 16 إجمالي الساعات المعتمدة 

  258 76 90 68 24 إجمالي الساعات الفعلية 

الساعات المعتمدة نسبة   9.4% 26.5% 35. 3% 28.8%  100% 

  %100 %29.5 %34.9 %26.4 %9.3 نسبة الساعات الفعلية 
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 متطلبات الجامعة 

 المقرارات

الساعات   عدد الساعات اإلسبوعية

 المعتمدة المكافئة

 المجموع عملي تمرين محاضرة 

 1 2 1  - 1 ( 1اللغه اإلنجليزية فنية )

 2 3 2 -  1 مهارة استخدام الحاسب 

 1 2 1 -  1 ( 2اللغه اإلنجليزية فنية )

 2 2  - -  2 تاريخ الهندسة والتكنولوجيا 

 2 3 -  1 2 ( 1مقرر اختيارى انسانيات )

 2 3 -  1 2 ( 2مقرر اختيارى انسانيات )

 2 3 - 1 2 االتصالمهارات 

 2 3 - 1 2 ادارة اعمال

 2 3 - 1 2 إدارة مشروعات 

 16 24 4 5 15 المجموع

 %9.3 نسبة الساعات الفعلية

 %9.4 نسبة الساعات المعتمدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  16                                                                                              الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات -المعهد العالى للهندسة بالشروق  

                                                                                                      

 

 

 متطلبات الكلية

 المقرارات

الساعات   عدد الساعات اإلسبوعية

 المعتمدة المكافئة
 المجموع عملي تمرين محاضرة 

 3 4 - 2 2 (  1رياضيات )

 3 5 2 1 2 ( 1فيزياء )

 3 4 - 2 2 ( 1ميكانيكا )

 3 4 1 1 2 ( 1كيمياء )

 3 4 - 2 2 ( 2رياضيات )

 3 5 2 1 2 ( 2فيزياء )

 3 4 - 2 2 ( 2ميكانيكا )

 2 3 2  - 1 تكنولوجيا انتاج 

 3 4 - 2 2 رياضيات هندسية

 3 4 1 1 2 فيزياء الموجات الطبية

 2 3 - 1 2 ( 2كيمياء )

 3 4 - 2 2 المعادالت التفاضلية والتحويالت الرياضية 

 2 3 -  2 1 ( 1رسم هندسى و إسقاط )

 2 5 2 2 1 ( 2رسم هندسى و إسقاط )

 1 2 2 - - ( 1تدريب ميدانى )

 1 2 2 - - ( 2تدريب ميدانى )

 1 2 2 - - ( 3تدريب ميدانى )

 2 3 -  1 2 (  3مقرر اختيارى انسانيات )

 2 3 -  1 2 (  4مقرر اختيارى انسانيات )

 45 68 16 23 29 المجموع

 %26.4 نسبة الساعات الفعلية

 %26.5 نسبة الساعات المعتمدة
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 متطلبات التخصص العام 

 المقرارات
الساعات   عدد الساعات اإلسبوعية

 المجموع عملي تمرين محاضرة  المعتمدة المكافئة

 1 2  - 1 1 مقدمة الهندسة الطبية

 3 4 1 1 2 ( 1هندسة كهربية )

 2 3 -  1 2 (1هندسة ميكانيكية )

 2 4 2 1 1 أساسيات الحاسب 

 3 4 1 1 2 ( 2هندسة كهربية )

 2 3 -  1 2 (2هندسة ميكانيكية )

 2 4 2 1 1 البرمجة والخوارزميات 

 3 4 -  2 2 الطبى فيزياء االشعاع 

 3 4 1 1 2 (  1النبائط اإللكترونية والدوائر )

 3 4 1 1 2 ( 1اشارات كهربية ونظم )

 3 4 1 1 2 ( 1القياسات الكهربية )

 2 3 - 1 2 هيكلة البيانات 

 3 4 1 1 2 (  2النبائط اإللكترونية والدوائر )

 3 4 1 1 2 ( 2اشارات كهربية ونظم )

 3 4 1 1 2 ( 2الكهربية )القياسات 

 3 5 2 1 2 تخطيط وتصميم الشبكات 

 2 3 1 - 2 بيولوجى 

 2 3 1 - 2 ( 1فيسيولوجى )

 2 3 1 - 2 علم التشريح  

 2 3 1 - 2 ( 2فيسيولوجى )

 1 2 1 - 1 كيمياء حيوية 

 3 5 1 2 2 ( 1االلكترونيات الحيوية والقياسات )

 3 5 1 2 2 ( 2والقياسات )االلكترونيات الحيوية 

 2 3 -  1 2 ادارة نظم الهندسة االكلينيكية 

 2 3 -  1 2 نظـم تصميم المستشفيات 

 60 90 21 23 46 المجموع

 %34.9 نسبة الساعات الفعلية

 %35.3 نسبة الساعات المعتمدة
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 متطلبات التخصص الدقيق 

 المقرارات

الساعات   عدد الساعات اإلسبوعية

 المعتمدة المكافئة
 المجموع عملي تمرين محاضرة 

 3 5 1 2 2 ( 1)  نظم التحكم

 3 4 - 2 2 أجهزة التحاليل الطبية 

 2 3 - 1 2 ( 1مقرر إختيارى تخصصى )

 2 3 -  1 2 المعلوماتية الحيوية

 3 5 1 2 2 ( 2)  نظم التحكم

 3 4 - 2 2 المعدات الطبية األساسية 

 2 3 - 1 2 ( 2إختيارى تخصصى )مقرر 

 2 3 -  1 2 الذكاء االصطناعى 

 2 3 - 1 2 معدات التصوير الطبى 

 3 4 1 1 2 (1أنظمة رقمية الكترونية  )

 3 4 1 1 2 هندسة النظم

 2 3 - 1 2 ( 1مقرر تميز )

 2 3 - 1 2 ( 3مقرر أختيارى تخصصى )

 2 3 - 1 2 المعدات الطبية المتخصصة

 3 4 1 1 2 (2رقمية الكترونية  )أنظمة 

 3 5 1 2 2 تحليل ومعالجة االشارات الرقمية 

 2 3 - 1 2 ( 2مقرر تميز )

 2 3 - 1 2 ( 4مقرر أختيارى تخصصى )

 2 5 3 1 1 ( 1مشروع تخرج )

 3 6 3 1 2 ( 2مشروع تخرج )

 49 76 12 25 39 المجموع

 %29.5 نسبة الساعات الفعلية

 %28.8 الساعات المعتمدةنسبة 
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 -مخرجات التعلم المستهدفة: 

 K-أوالً: المعرفة والفهم 

 عند االنتهاء بنجاح من برنامج الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات يجب أن يكون الخريج قادرا على أن: 

1K  يفهم ويدرك المفاهيم والنظريات الرياضية المناسبة للتخصص 

2K  العلمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. يتعرف على المبادئ 

3K .يوصف خواص المواد المرتبطة بالتخصص 

4K .يستخدم أسس التصميم وتشمل تصميم العناصر والعمليات واألنظمة 

5K  .يختار طرق حل المشاكل الهندسية وجمع وتحليل البيانات 

6K  والسالمة في بيئة العمل.يقيم نظم توكيد الجودة واكوادها ومعاييرها ومتطلبات الصحة 

7K .يدرس نظم ادارة األعمال المرتبطة بالتخصص 

8K  .يدرس ويحلل التقنيات الهندسية الحديثة في التخصص 

9K .يدرس الجوانب االنسانية واآلخالقية المرتبطة بالمجال 

10K  . يكتب التقارير الفنية 

11K لبيئة. يتعرف على االخالقيات المهنية وتأثيرات الحلول الهندسية على المجتمع وا 

12K  يدرس موضوعات الهندسة 

13K   يفهم ويدرك المفاهيم والنظريات الرياضية المناسبة للتخصص 

14K .يدرس اساسيات الهندسة الكهربية وهندسة التحكم والحاسبات 

15K .يفسر مبادئ وتقنيات هندسة النظم والتحكم 

16K  اآلنظمة والمنتجات في مجال  يدرس النواحي التنظيمية واالقتصادية والمجتمعية المتعلفة بمجاالت البحث وتطوير

 الهندسة الحيوية الطبية. 

17K .يختار تقنيات الحاسب وتقنيات اكتساب البيانات المناسبة لتحليل النظم الديناميكية في مجال الهندسة الحيوية الطبية 

18K .يحلل باستخدام وسائل وأدوات التحليل المناسبة ألجهزة التأهيل الطبية 

19K ستشفيات ومؤسسات الرعاية الطبية طبقا لمعايير السالمةيعرف دور المهندس الطبي في الم 

20K .يدرس اإلدارة والمحاسبة المالية المتعلقة بالتخصص 

21K  .يقيم االسهامات من أفرع وتخصصات الهندسة لحل المشكالت في مجال التخصص 

22K  .يلخص المبادئ االخالقية والقانونية لممارسة العمل في مجال التخصص 

23K  واالتجاهات المستقبلية في مجال التخصص والمتعلقة بالمعلوماتية الحيوية ، المقاييس   يدرس الموضوعات الحالية

 الحيوية، التصوير الطبي ، نظم التحكم، ديناميكا النظم. 

 - Iثانياً: المهارات الذهنية

 أن: عند االنتهاء بنجاح من برنامج الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات يجب أن يكون الخريج قادرا على 

1I  .يختار الوسائل الرياضية والمعتمدة على استخدامات الحاسب لنمذجة وتحليل المشكالت 

2I .يختار الحلول المناسبة للمشكالت الهندسية اعتمادا على التفكير التحليلي 

3I  .يطور بطريقة ابداعية وابتكارية حلول المشكالت والتصميم 

4I  النواحي والمصادر المختلفة.يدمج ويقيم األفكار والمعارف المختلفة من 

5I  .يقيم الخصائص الفنية واألداء للمكونات، العمليات والنظم 

6I  .يستقصي أسبا تعطل المكونات، العمليات والنظم 

7I .يحل المشكالت الهندسية ي ظل معلومات محدودة أو متضاربة 

8I  .يختار أدوات تكنولوجيا المعلومات والحاسبات للتطبيق في حلول المشكالت الهندسية 

9I  .يقيم القرارت الهندسية مع مراعاة توازن التكلفة مع المنفعة، السالمة، الجودة التأثير البيئي 

10I .يستخدم ويوظف االبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية وتحليل المخاطر في التصميم 
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11I .يحلل نتائج النماذج الرقمية ويقيم محدداتها 

12I متقدمة. يصمم وسائل منظمة في التعامل مع التقنيات ال 

13I  .يقيم التتصميمات ، العمليات والمنتجات ويقترح التطوير المناسب 

14I  .يختار اآلدوات الراضية والحسابية المناسبة لتحليل وحل المشكالت في مجال التخصص 

15I  .يحلل أداء النظم الديناميكية ويطبق التحليل العددي واساليب المعالجة الرقمية المناسبة لحل مشكالت في التخصص 

16I  المشكالت المتعلقة بالنواحي البيولوجية، الطبية والرعاية الصحية ويتداول المعلومات مع المجتمع. يوصف 

17I  .يطبق أسس هندسة النظم لتطوير حلول لمشكالت طبية عملية ويقيم أداءها 

18I  .يطبق اساليب المعالجة الرقمية المناسبة لنمذجة وتحليل النظم في مجال التخصص 

 P- والمهنية ثالثاً: المهارات العملية

 عند االنتهاء بنجاح من برنامج الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات يجب أن يكون الخريج قادرا على أن:: 

1P   تطبيق المعرفة بالعلوم الرياضية والعلمية ونظم المعلومات والتصميم واالدارة والتطبيق الهندسي العملي مجتمعين أو

 الهندسية.متكاملين لحل المشكالت 

2P .يدمج حرفية التصميم والمعارف المختلفة ومهارات االدراك لتحسين التصميمات والعمليات الخدمات المختلفة 

3P  .يصمم أو يعيد تصميم العمليات، المكونات واالنظمة للوصول الى تصمصمات هندسية متخصصة ومتفردة 

4P  .يستخدم ويمارس كفاءة وحرفية التصميم 

5P  الحسابية، ويستخدم أدوات القياس وأجهزة المعامل لتصميم التجارب وجمع وتحليل وتفسير المعلومات. يطبق التقنيات 

6P  .يطبق أدوات وتقنيات ومعدات وبرامج التحليل لتطوير البرمجيات 

7P .يطبق وسائل النمذجة الرقمية لحل المشكالت الهندسية 

8P حتملة ويديرها.يطبق معايير السالمة في بيئة العمل ويتعامل مع المخاطر الم 

9P .يطبق اسس ومبادئ ومهارات ادارة المشروعات 

10P .يطبق معايير توكيد الجودة متبعا المعايير المتعارف عليها 

11P .يتبادل المعارف والمهارات مع المجتمع الهندسي والصناعي 

12P  .يكتب ويعد التقارير الفنية 

13P  .يصمم، وينفذ ويوثق تجارب النظم الديناميكية 

14P  والعمليات المستخدمة في التطبيقات الطبية والبيولوجية والتحكم. يصمم النظم والمعدات 

15P .يطبق حلول للمشكالت الهندسية المتعلقة بمعالجة االشارات والصور الطبية 

16P  .يحلل نتائج التجارب المعملية والقياسات ويؤكد دقتها وصالحيتها 

17P حددات زمنية واقتصادية. يطبق المعارف العلمية المختلفة لحل المشكالت في مجال التخصص في ظل م 

18P .يصمم النماذج األولية لألجهزة والمعدات الطبية 

19P .يطبق الوسائل الرياضية المناسبة للنمذجة والتحكم للنظم الديناميكية 

20P  .يطبق المعرفة التقنية لتطوير الوسائل، التصميمات، المنتجات والخدمات في مجال التخصص 

 T- رابعاً: مهارات عامة مكتسبة

 االنتهاء بنجاح من برنامج الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات يجب أن يكون الخريج قادرا على أن:: عند 

1T .يتعاون بكفاءة مع فريق متعدد التخصصات 

2T .يعمل تحت ضغط وفي ظل محددات 

3T  .يتواصــل بكفاءة وحرفية 

4T  .يظهر مهارات التعامل مع نظم المعلومات 

5T  لألفضل. يقود ويشجع اآلفراد ويحثهم 

6T .يدير بكفاءة المهام والوقت والموارد 

7T  .يبحث عن المعلومات ويوظف نظام لتعليم النفس المستمر 

8T .يكتسب مهارات قيادية 

9T  .يعتمد على مصادر معلومات موثوق بها 
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التخصص: الهندسة الحيوية الطبية والمنظومــات الفرقة: األولى                                                

 إسم المقرر  كود المقرر 

 الفصل الدراسي األول 

النهاية 

العظمى  

 للدرجات 
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BIS 151  125 2 20 30 75 4 1 1 2 (1كهربية )هندسة 

BIS 153 ( 1هندسة ميكانيكية) 100 2 - 40 60 3 - 1 2 

BIS 155  100 2 20 20 60 4 2 1 1 أساسيات الحاسب 

PHM 161  100 2 - 40 60 4 - 2 2 رياضيات هندسية 

PHM 163 100 2 - 40 60 4 1 1 2  فيزياء الموجات الطبية 

BIS 145 ( 2كيمياء ) 100 2 - 40 60 3 - 1 2 

HUM 161  100 2 - 40 60 2 - 1 1 مقدمة الهندسة الطبية 

  12 8 4      
725 

 إجمالي درجات الفصل األول   24 إجمالي عدد ساعات الفصل األول 

 

 

 

 

 

 

 إسم المقرر  كود المقرر 

 الفصل الدراسي الثاني 

النهاية 

العظمى  

 للدرجات 

 ً  توزيع الدرجات  توزيع الساعات إسبوعيا
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BIS 152 ( 2هندسة كهربية) 125 2 20 30 75 4 1 1 2 

BIS 154 ( 2هندسة ميكانيكية) 1 2  -  3 60 40 - 2 100 

BIS 156  100 2 20 20 60 4 2 1 1 البرمجة والخوارزميات 

PHM 162 
المعادالت التفاضلية 

 والتحويالت الرياضية 
2 2  -  4 60 40 - 2 100 

PHM 164  2 2  االشعاع الطبىفيزياء  -  4 60 40 - 2 100 

BIS 158 ( 1النبائط اإللكترونية والدوائر ) 100 2 20 30 50 4 1 1 2 

BIS 148  100 2 - 40 60 3 1  - 2 بيولوجى 

  13 8 5      
725 

 إجمالي درجات الفصل الثاني   26 إجمالي عدد ساعات الفصل الثاني 

 

 

 

 

 متصلة  مواد تعتبر الرياضية والتحويالت التفاضلية المعادالت&  رياضيات هندسية  - (2(&)1) ميكانيكية ندسةه -( 2&)(1) كهربية هندسة* 
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التخصص: الهندسة الحيوية الطبية والمنظومــات              الفرقة: الثانية                                   

 إسم المقرر  كود المقرر 

 الفصل الدراسي األول 

النهاية 

العظمى  

 للدرجات 
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BIS 251 ( 1اشارات كهربية ونظم) 100 2 20 30 50 4 1 1 2 

BIS 253 ( 1القياسات الكهربية) 100 2 20 30 50 4 1 1 2 

BIS 255  100 2 20 30 50 3 - 1 2 هيكلة البيانات 

BIS 257 
النبائط اإللكترونية والدوائر  

(2)   
2 1 1 4 50 30 20 2 100 

BIS 241 ( 1فيسيولوجى) 100 2 20 20 60 3 1  - 2 

BIS 243   2 علم التشريح  -  1 3 60 20 20 2 100 

BIS 261 ( 1تدريب ميدانى)  -   -  2 2 25 15 10 1 50 

HUM 261 ( 1مقرر اختيارى انسانيات ) 100 2 - 40 60 3  - 1 2 

  14 5 7      
750 

 إجمالي درجات الفصل األول   26 إجمالي عدد ساعات الفصل األول 

 

 

 

 

 

 

 إسم المقرر  كود المقرر 

 الفصل الدراسي الثاني 

النهاية 

العظمى  

 للدرجات 

 ً  توزيع الدرجات  توزيع الساعات إسبوعيا
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BIS 252 ( 2اشارات كهربية ونظم) 100 2 20 30 50 4 1 1 2 

BIS 254 ( 2القياسات الكهربية) 100 2 20 30 50 4 1 1 2 

BIS 256  100 2 20 30 50 5 2 1 2 تخطيط وتصميم الشبكات 

BIS 242 ( 2فيسيولوجى) 100 2 20 20 60 3 1  - 2 

BIS 244  100 2 20 20 60 2 1  - 1 كيمياء حيوية 

HUM 262  100 - - 40 60 3  - 1 2 مهارات االتصال 

HUM 263 ( 2مقرر اختيارى انسانيات ) 100 - - 40 60 3  - 1 2 

  13 5 6      
700 

 إجمالي درجات الفصل الثاني   24 إجمالي عدد ساعات الفصل الثاني 

 

 

 

متصلة  مواد تعتبر (2&) (1) فيسيولوجى - (2(&)1) الكهربية القياسات -(  2&)(1) ونظم كهربية اشارات *   
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 الفرقة: الثالثة                                             التخصص: الهندسة الحيوية الطبية والمنظومــات 

 إسم المقرر  كود المقرر 

 الفصل الدراسي األول 

النهاية 

العظمى  

 للدرجات 

 ً الدرجات توزيع  توزيع الساعات إسبوعيا  

ن 
حا

مت
إل
 ا
دة

م

ة(
ع

سا
( 

رة 
ض

حا
 م

ن
ري

تم
 

ي 
مل

ع
 

ي 
ال
جم

إل
 ا

ي
ير

حر
 ت

نة 
س

ل 
ما

ع
 أ

ي 
و
شف

 /
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BIS 371 
االلكترونيات الحيوية  

(1والقياسات )  
2 2 1 5 50 30 20 2 100 

BIS 373  (1)نظم التحكم  2 2 1 5 50 30 20 2 100 

BIS 375  2 2 أجهزة التحاليل الطبية  -  4 60 40 - 2 100 

BIS 38a ( 1إختيارى تخصصى)  2 1  -  3 75 50 - 2 125 

BIS 351  100 2 - 40 60 3  - 1 2 المعلوماتية الحيوية 

HUM 363  1 2 ادارة اعمال  -  3 60 40 - 2 100 

BIS 361 ( 2تدريب ميدانى)   -   -  2 2 25 10 15 1 50 

HUM 361 ( 3اختيارى انسانيات )  2 1  -  3 60 40 - 2 100 

  14 10 4      
775 

 إجمالي درجات الفصل األول   28 إجمالي عدد ساعات الفصل األول 

 

 

 

 

 إسم المقرر  كود المقرر 

 الفصل الدراسي الثاني 

النهاية 

العظمى  

 للدرجات 

 ً  توزيع الدرجات  توزيع الساعات إسبوعيا
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BIS 372 
االلكترونيات الحيوية  

(2والقياسات )  
2 2 1 5 50 30 20 2 100 

BIS 374 (2) نظم التحكم  2 2 1 5 50 30 20 2 100 

BIS 376  100 2 - 40 60 4 - 2 2 المعدات الطبية األساسية 

BIS 38b ( 2إختيارى تخصصى)  2 1  -  3 75 50 - 2 125 

BIS 352  1 2 الذكاء االصطناعى  -  3 60 40 - 2 100 

HUM 364   1 2 إدارة مشروعات  -  3 60 40 - 2 100 

HUM 362 ( 4اختيارى انسانيات )  2 1  -  3 60 40 - 2 100 

  14 10 2      
725 

 إجمالي درجات الفصل الثاني   26 إجمالي عدد ساعات الفصل الثاني 

 

 

 

 متصلة  مواد تعتبر األساسية الطبية المعدات & الطبية التحاليل أجهزة - (2(&)1) نظم التحكم –( 2&)(1) والقياسات الحيوية االلكترونيات * 
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 الفرقة: الرابعة                                            التخصص: الهندسة الحيوية الطبية والمنظومــات 

 إسم المقرر  كود المقرر 

الدراسي األول الفصل   

النهاية 

العظمى  

 للدرجات 

 ً  توزيع الدرجات  توزيع الساعات إسبوعيا
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BIS 471 (  1أنظمة رقمية الكترونية) 100 2 20 30 50 4 1 1 2 

BIS 473  100 2 20 30 50 4 1 1 2 هندسة النظم 

BIS 475  1 2 معدات التصوير الطبى  -  3 60 40 - 2 100 

BIS 49x ( 1مقرر تميز ) 1 2  -  3 75 50 - 2 125 

BIS 48c ( 3أختيارى تخصصى) 1 2  -  3 75 50 - 2 125 

BIS 461 ( 3تدريب ميدانى)  -   -  2 2 25 10 15 1 50 

BIS 463 ( 1مشروع تخرج) 100 - - 50 50 5 3 1 1 

HUM 461 
ادارة نظم الهندسة  

 االكلينيكية
2 1 -  3 60 40 - 2 100 

  13 7 7      
800 

 إجمالي درجات الفصل األول   27 إجمالي عدد ساعات الفصل األول 

 

 

 

 

 

 

 إسم المقرر  كود المقرر 

 الفصل الدراسي الثاني 

النهاية 

العظمى  

 للدرجات 

 ً للدرجات النهاية العظمى   الساعات إسبوعيا  
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BIS 472 (  2أنظمة رقمية الكترونية) 100 2 20 30 50 4 1 1 2 

BIS 474 
تحليل ومعالجة االشارات  

 الرقمية  
2 2 1 5 50 30 20 2 100 

BIS 476 1 2 المتخصصة  المعدات الطبية  -  3 60 40 - 2 100 

BIS 49y ( 2مقرر تميز ) 1 2  -  3 75 50 - 2 125 

BIS 48d ( 4أختيارى تخصصى) 1 2  -  3 75 50 - 2 125 

BIS 464 ( 2مشروع تخرج) 150 - - 60 90 6 3 1 2 

HUM 462  1 2 نظـم تصميم المستشفيات  -  3 60 40 - 2 100 

  14 8 5      
800 

الفصل الثاني إجمالي عدد ساعات   إجمالي درجات الفصل الثاني   27 

 

 

 

 متصلة  مواد تعتبر المتخصصة الطبية  المعدات &الطبى التصوير معدات -( 2&)(1) يةالكترون رقمية أنظمة * 

 متصل للفصلين ويتم تسليم درجاته بنهاية الفصل الدراسي الثاني.( 2&) (1)  تخرج مشروع * مقرر
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 المحتوى العلمي للفرقة األولى
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 151 ( 1هندسة كهربية ) 
 معمل  تمرين محاضرة 

(75+30+20=125 ) 
2 1 1 

           -:محتويات المقرر 

دوائر المقاومات البسيطة: المقاومات على التوالى  ، المقاومات على التوازى   -عناصر الدائرة :  قانون اوم  ، قوانين كيرشوف 

ثيفنن،نظرية    - نظرية   ، الكهربية  للدوائر  الحلقى  التحليل   ، الكهربية   للدوائر  العقدى  التحليل   : المستمر  التيار  دوائر  تحليل 

التيار  -نورتون   عناصر    دوائر  مع  التوالى  على  التوصيل  دوائر   ، والتردد   الزمن  نطاق  فى   : دوائر     R-L-Cالمتردد   ،

 المحوالت المثالية : دراسة اداء المحو ذو الوجه الواحد  -، المرشحات الكهربائية  R-L-Cالتوصيل على ، التوازى مع عناصر 

 -المراجع الرئيسية:

- J. Gupta, R. Manglik and R. Manglik, ''Electronic devices and circuits'', 5th ed. S.k. 

Kataria & Sons, 2013. 

- C. Alexander and M. Sadiku, ''Fundamentals of electric circuits'', 5th ed. New York: 

McGraw-Hill, 2013. 

- W. Hayt, J. Kemmerly and S. Durbin, ''Engineering circuit analysis'', 8th ed. McGraw-

Hill, 2012. 

- B. Theraja, ''Fundamentals of electrical engineering and electronics''. Chand (S.) & Co 

Ltd ,India, 2006. 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 153 (1) هندسة ميكانيكية 
 معمل  فصل  محاضرة 

60)+40+00=100 ) 
2 1 0 

           -محتويات المقرر:

عالقة االجهاد   –تحليل االجهادات لألعضاء البسيطة للماكينات )أنواع اإلجهادات    –تصميم ماكينات: خواص المواد الهندسية  

الخوابير  تطبيقات على بعض المكونات الميكانيكية: تصميم    -معامل األمان اإلجهاد المسموح    –اإلجهادات الرئيسية(    -باإلنفعال

واإلزواجات    , الدبابيس  المسننات    –,  القدرة:  نقل  القدرة.وأنظمة  نقل  والبكرات    –أعمدة  القدرة.  –السيور  تطبيقات:   -لوالب 

 تصميم أجزاء ميكانيكية ألجهزة ومعدات طبية

 -المراجع الرئيسية:

- R. Mott, E. Vavrek and J. Wang, ''Machine elements in mechanical design'', 4th ed. 

Prentice Hall, 2004. 

- A. Shariff, ''Design Of Machine Elements'', Dhanpat Rai Publications (p) Ltd, 1995. 
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 155  أساسيات الحاسب 
 معمل  تمرين محاضرة 

(60+20+20=100 ) 

1 1 2 

           -محتويات المقرر:

)مقدمة( الحاسب  البيانات  –أساسيات  و  –تمثيل  المنطق  الجبرالمنطقي  وال  –دوائر  الرقمية    –عدادات  المسجالت  الجبر  -النظم 

-تعريف الحاسب   -ذاكرة الحاسطرق التعامل مع  –تعريف الذاكرة  –هندسة بناءالحاسب -الدوائر المجمعة والمتتالية -المنطقي 

للحاسب   البنائي  الدقيق    -الهيكل  للشغل  البنائي  التعليمات  -الهيكل  األولية    -مجموعة  التشغيل  المشغل   -لغة  في  التحكم  وحدة 

 تطبيقات طبيه  -نظم التشغيل وبرمجيات النظام  –مقدمة لبرامج الحاسب اآللي  -الدقيق

 -المراجع الرئيسية:

- J. Dumas, ''Computer Architecture Fundamentals and Principles of Computer Design'', 

2nd ed. CRC Press, 2017. 

- T. Bartee, ''Digital computer fundamentals''. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 1985. 

- M. Morris, "Computer systems architecture", Prentice Hall, 1993 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

PHM 161 رياضيات هندسية 
 معمل  تمرين محاضرة 

60)+40+00=(100 
2 2 0 

         -محتويات المقرر:
  

اكثر من متغير   الجزئى وتطبيقاته  –الدوال فى  الفراغ  –التفاضل  )التكامل     -السطوح فى  المتعددة  التكامل    –الثنائى وتطبيقاته  التكامالت 

 . نظرية جاوس( -نظرية ستوك -التكامل السطحى -نظرية جرين –التحليل األتجاهى )التكامل الخطى  –الثالثى وتطبيقاته( 

 -المراجع الرئيسية:

E. Kreyszig, H. Kreyszig and E. Norminton, "Advanced engineering mathematics", 10th ed. New 

Delhi: Wiley, 2015. 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

PHM 163 فيزياء الموجات الطبية 
 معمل  تمرين محاضرة 

60)+40+00=(100 
2 1 1 

         -محتويات المقرر:
  

 الدوبلر الصوتيات البيولوجية : الصوت والصوتيات البيولوجية ، الموجات الفوق الصوتية و تاثير 

الفيزيائية  البيولوجي في الطب : المبدا الضوئي االساسي ، اساسيات انتشار الضوء في االنسجة البيولوجية ،التاثيرات  الضوء 

 للضوء في االحساس ، انظمة القياسات الضوئية ، اساسيات االطياف ، اساسيات القياسات الضوئية

 ياتها الفيزيائية نموذج الدوائر المكافئة للغشاء الخلويالكهربية البيولوجية : االدوات البيولوجية و نظر 

 -المراجع الرئيسية:
- R. Serway, J. Jewett and V. Peroomian, "Physics for scientists and engineers with modern 

physics", 9th ed. Boston, MA: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2014. 

- J. Enderle and J. Bronzino, "Introduction to biomedical engineering". Amsterdam: 

Elsevier/Academic Press, 2000. 

- B. Brown, "Medical physics and biomedical engineering", 1st ed. New York, NY: Taylor & 

Francis Group, 1999. 
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 الدرجات  اسبوعياً عدد الساعات  اسم المقرر الرقم الكودى 

BIS 145 ( 2كيمياء ) 
 معمل  تمرين محاضرة 

60)+40+00=(100 
2 1 0 

           -محتويات المقرر:

 الروابط الكميائية -الجدول الدوري وترتيب العناصر الكميائية وبنية الذرات االيونات ، الجزيئات و المركبات 

االحتراق، حرارة   ، حرارة  الذوبات  ، حرارة  التفاعل  حرارة   ( الحرارية  الكمياء   :  ) الكميائى  االتزان   ( الكميائية  التفاعالت 

نعكاسية (  ، التفاعالت المتحلله ) التفكك الحرارى (  ، التفاعالت االستبدالية ، التفاعالت التعادل ( ، التفاعالت التامه ) غير اال

 النعكاسية  

 المركبات الغير عضوية: اتزان االحماض والقواعد واالس الهيدروجينى  ، المحاليل المنظمه وحساب االس الهيدروجينى  

يع انواع السوائل ، القانون العام للغازات ومعادله فان دار فالز ، منحانيات  الكمياء الفيزيائية : السوائل وخواصها المشتركه لجم

 تأثير االنضغاط وتطبيقاتها على خليط الغازات )اساله الغازات ( 

 -المراجع الرئيسية:
- R. Felder, R. Rousseau and L. Bullard, "Elementary principles of chemical processes", 3rd ed. 

Wiley, 2008. 

- I. L. Finar, " Organic chemistry. Vol. 2. 5th ed., 1975 

- Inorganic Chemistry volume 3,  Vogel 

 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

HUM 161 مقدمه الهندسة الطبية 
 معمل  تمرين محاضرة 

(60+40+00=100 ) 
1 1 0 

           -المقرر:محتويات 

  ، الحيوية  الطبية  بالهندسة  المعنية  المنظمات   ، الحيوية  الطبية  الهندسة  تخصصات   ، الحيوية  الطبية  الهندسة  وتاريخ  نشأه 

]التصوير  الحيوية  الطبية  الهندسة  لنظم  أمثلة   ، والتوازن  الحيوية  العمليات   ، العلمي  والمنهج  البحث   ، المهنه   اخالقيات 

 اإلشعاعي، وأنظمة الكشف عن إشارات الكهربية الطبية الحيوية ونظام التعامل مع البيانات الرقمية[

 -المراجع الرئيسية:

- J. Enderle and J. Bronzino, "Introduction to biomedical engineering". Amsterdam: 

Elsevier/Academic Press, 2000. 

- J. Enderle and J. Bronzino, "Introduction to biomedical engineering". 3rd ed, Amsterdam: 

Elsevier/Academic Press, 2012. 
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 152 ( 2هندسة كهربية ) 
 معمل  تمرين محاضرة 

 (75+30+20=125 ) 
2 1 1 

           -محتويات المقرر:

المحركات   القياس,  ومحوالت  الواحد  الملف  محول  واالختبار،  التشغيل  حيث  من  المحوالت   : الكهربية  االالت  فى  مقدمة 

-الكهربائية : محركات التيار المستمر  ، التحكم فى السرعه من حيث بدء التشغيل وايقاف الحركه  ، المحرك الحثى وانواعه  

 التيار المتردد ذو الوجه الواحد ، محركات التيار المتردد ذو الوجهين ، المحركات الخطيةمحركات التيار المتردد : محركات 

 -المراجع الرئيسية:

- J. Gupta, "Electrical machines", 2nd ed. 2005. 

- B. Guru and H. Hiziroglu, Electric machinery and transformers, 3rd ed. New Delhi: 

Oxford University Press, 2000. 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 154 ( 2هندسة ميكانيكة) 
 معمل  تمرين محاضرة 

(60+40+00=100 ) 
2 1 0 

           محتويات المقرر 

  ، الحرارية  للديناميكا  األول  القانون   ، أساسية  تعريفات  المغلقة واألنظمة ديناميكا حرارية:  األنظمة  األول على  القانون  تطبيق 

)المضخات   الحرارية    –التربينات    –الضواغط    –المفتوحة  الثانى  –المبادالت  القانون   ، الموائع(  خلط  للديناميكا . عمليات 

 مقدمة فى التبريد والتكييف. -البخار.تطبيقات على  –استخدام جداول ومنحنيات البخار  -الحرارية البخار: خصائص البخار 

ميكانيكا الموائع: تعريفات أساسية ، خواص الموائع ، الضغط االستاتيكى ، التوتر السطحى ، االنسياب خالل األنابيب )  

جهاز اإلنسياب المتضرب( ، معادلة االستمرارية ،  معادلة برنولى ، تطبيقات فى مجاالت طبية مختلفة )ال -اإلنسياب الرقائقى 

 الدورى(مقدمة فى انتقال الحرارة والكتلة.

 -المراجع الرئيسية:
C. Borgnakke, R. Sonntag and G. Van Wylen, “Fundamentals of thermodynamics”, 6th ed. Wiley, 2003. 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 156  والخوارزميات البرمجة 
 معمل  تمرين محاضرة 

60)+20+20=100 ) 
1 1 2 

           -محتويات المقرر:

تاريخية(   )خلفية  المختلفة  البرمجة  لغات   : والخوارزميات  الخوارزميات  -البرمجة  تصميم  البرمجه  اساسيات  رموز    -. 

تصميم البرنامج من أعلى إلى أسفل ، بيانات اإلعالن ، هيكله وبرمجة األحداث ، اللغات  -المخططات االنسيابية وأشباه األكواد  

 ، أساسيات ماتالب ، استخدام الماتالب Visual basicالشيئية ، التطبيق في سي / سي + +، 

 -المراجع الرئيسية:
- M. Somashekara, D. Guru and K. Manjunatha, Object-Oriented programming with C++, 2nd 

ed. Phi Learning Pvt. Ltd-new Delhi, 2014. 

- T. Cormen, Introduction to algorithms. Cambridge (Massachusetts): The MIT Press, 2005. 

- S. Chapman, Matlab Programming For Engineers, 3rd ed. Cengage Learning, 2004. 

- J. Holloway, Introduction to Engineering Programming Solving Problems with Algorithms. 

New York: Wiley, 2004. 
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ً  المقرراسم  الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

PHM 162 
المعادالت التفاضلية 

 والتحويالت الرياضية 

 معمل  تمرين محاضرة 

(60+40+00=100 ) 
2 2 0 

         -محتويات المقرر:
  

حل المعادالت التفاضلية (المعادالت التفاضلية الجزئية    -من الرتبة األولى والرتب األعلى وحلهاالمعادالت التفاضلية  العادية  

تحويالت البالس    –متسلسالت فوريير    -معادلة البالس(  -معادلة الحرارة  –معادلة الموجة    –الجزئية بطريقة فصل المتغيرات  

 وتطبيقاتها 

 -المراجع الرئيسية:

- E. Kreyszig, H. Kreyszig and E. Norminton, "Advanced engineering mathematics", 10th 

ed. New Delhi: Wiley, 2015. 

 

 

 الدرجات  2محاضرة: اسم المقرر الرقم الكودى 

PHM 164  فيزياء االشعاع الطبى 
 معمل  تمرين محاضرة 

(60+40+00=100 ) 
2 2 0 

           -محتويات المقرر:

  –أساسيات الفيزياء النووية في التطبيقات الحيوية    –االنبعاث الضوئي واألشعة السينية    –الفيزياء االشعاعية : الطيف الذري  

معادالت      -تأثير  الفوتونات والجسيمات المشحونة  و االشعاع النووي على األنسجة     –أساسيات الرنين المغناصيسي النووي  

 في المجال الحيوي.، نبذة عن مخاطر االشعاع واساليب التحكم  النمو االضمحالل وتطبقاتها

 فيزياء الليزر : اساسيات الليزر ، انواع الليزر، تاثيرات الليزر علي االنسجة وااللياف الضوئية

 -المراجع الرئيسية:

- R. Serway, J. Jewett and V. Peroomian, "Physics for scientists and engineers with 

modern physics", 9th ed. Boston, MA: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2014. 

- J. Enderle and J. Bronzino, "Introduction to biomedical engineering". Amsterdam: 

Elsevier/Academic Press, 2000. 

- B. Brown, "Medical physics and biomedical engineering", 1st ed. New York, NY: Taylor 

& Francis Group, 1999. 

- M. Csele, "Fundamentals of light sources and lasers. Hoboken", N.J.: Wiley-Interscience, 

2004. 
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 158 
النبائط اإللكترونية  

 ( 1والدوائر )

 معمل  تمرين محاضرة 

(50+30+20=100 ) 
2 1 1 

         -محتويات المقرر:
  

الثنائية  الوصله   ، والموجب  السالب  الثنائية  الوصله   ، الموصالت  الشباه  الموجب  والنوع  السالب  النوع   : الموصالت  أشباه 

 .وتطبيقاتها

  ، الثنائية  الوصلة  من  أخرى  أنواع   ، ديود  زينر  تطبيقات   ، ديود  زينر   : الثنائية   للوصله  خاصه  ثنائي انواع  والترانزستور 

القطب أحادي  والترانزستور  ناحية:    -االقطاب  تركيبها1من  عملها  -.  في  الفيزيائي  عملها  -وخواصها  -والجانب    -وأنماط 

 -ومحاكاة ذلك بواسطة الحاسب اآللي    -كيفية تحليل وتصميم دوائرها األساسية  -تهاأهم تطبيقا   -وأوجه قصورها.  -ونماذجها

 وصيانة دوائرها األساسية في األجهزة الطبية.  -ومحاكاة -وتركيب  -تجارب عملية في مجال تصميم

 -المراجع الرئيسية:

- J. Gupta, R. Manglik and R. Manglik, ''Electronic devices and circuits'', 5th ed. S.k. 

Kataria & Sons, 2013. 

- T. Floyd, "Electronic devices", 4th ed. Prentice Hall, 1996. 

 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 148  بيولوجى 
 معمل  تمرين محاضرة 

(60+40+00=100 ) 
2 0 1 

         -محتويات المقرر:
  

للخلية  التركيب   خالله  -المجهري  من  المواد  انتقال  وطرق  تركيبه  الخلوي:  المستقبالت    -الجدار  و  الخلية   -الغشاء  وظائف 

البصمة  -صناعة البروتين  - مقدمه لعلم األجنه ،  مبادىء الوراثه -األحماض النووية، والكروموزومات، والجينات  -المختلفة. 

واالنقسام    -الوراثية   الخلوية  ووظائفها    -الخلوي  الدورة  وأشكالها  أنواعها،  البيولوجية    –األنسجة،  الداخلية  -النظم  األعضاء 

 نبذة مختصرة عن الجهاز المناعي.  -الطرق المختلفة لقياس كفاءتها  -األيض الخلوي والطاقة الخلوية -واألجهزة الحيوية 

 -المراجع الرئيسية:

- P. Verma and V. Agarwal, "Cell biology, genetics, molecular biology, evolution and 

ecology". New Delhi: S. Chand & Company Ltd., 2006. 

- G. Tortora and B. Derrickson, "Introduction to the Human Body: The Essentials of 

Anatomy and Physiology", 4th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2004. 

- L. Gartner, J. Hiatt and J. Strum, "Cell biology and histology", 3rd ed. Baltimore: 

Wiliams & Wilkins, 1998. 

- P. Sheeler and D. Bianchi, "Cell biology". New York: Wiley, 1980. 

- W. Becker, "The World of the Cell". Benjamin-Cummings, 2008. 
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 المحتوى العلمي للفرقة الثانية
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 251 1(اشارات كهربية ونظم ) 
 معمل  تمرين محاضرة 

 (50+30+20=100 ) 
2 1 1 

           -محتويات المقرر:

أداة إليجاد    -الخصائص األساسية للنظم الخطية    -النظم وبعض األمثلة    -اإلشارات المستمرة في الوقت    -مقدمة اشارات ونظم  

النبضىة الداله  المستمرة )فورييه لال  تحويل  -لتفافي  االالحل    –استجابة  نماذج     -خصائص تحويل فورييه    -(  CTFTشارات 

 الفالتر أنواعها وتصميمها -مقدمة البالس ونماذج لإلشارات الزمنية المتواصلة. التحليل مع التردد -سلسلة فورييه الدوري 

 -المراجع الرئيسية: 

- D. Reddy, "Biomedical Signal Processing Principles and Techniques". New Delhi: Tata 

McGraw Hill, 2005. 

- A. Ambardar, "Analog and digital signal processing". Pacific Grove: Brooks/Coles, 1999. 

- A. Oppenheim, A. Willsky and S. Nawab, “Signals & systems”, 2nd ed. Upper Saddle 

River, NJ.: The McGraw-Hill, 1997. 

 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 253  ( 1)القياسات الكهربية 
 معمل  تمرين محاضرة 

 (50+30+20=100 ) 
2 1 1 

           -:محتويات المقرر 

االسس المستخدمة فى أجهزة     -ديناميكا أجهزة االنحراف    -طرق القياس    -مقدمة للقياسات  الوحدات و المواصفات المعيارية   

الكميات    -القياس   القياس    -الكهربية  قياس  ألجهزة   الخطأ  تحليل  الخطأ    -أساسيات  تحليل  الخطأ   -أساسيات  مالشاة  طرق 

 المستخدمة دوائر التيار المستمر والمتردد والمقاومات  المتغيرة. 

المستمر   التيار  قياس  الذ  –أجهزة قياس تقليدية: أجهزة  إلكترونية: راسمات  المتردد. أجهزة قياس  التيار  قياس    –بذبات  أجهزة 

 محلل إشارة. –مولدات اإلشارات 

 -المراجع الرئيسية:

- V. Button, “Principles of measurement and transduction of biomedical variables”, 1st ed. 

Academic Press, 2015. 

- L. Cromwell, F. Weibell and E. Pfeiffer, “Biomedical instrumentation and 

measurements”. New Delhi: Prentice Hall of India, 2003. 

- R. Asto, “Principles of Biomedical Instrumentation and Measurement”. Merrill, 1991. 

- L.D.Jones, "Electronic Instruments and measurements".2nd ed, Prentice Hall, 1991. 
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ً  المقرراسم  الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 255  هيكلة البيانات 
 معمل  تمرين محاضرة 

(50+30+20=100 ) 

2 1 0 

           -محتويات المقرر:

الثنائية ، تجزئة والفهرسة ، خوارزميات  البحث ، أشجار البحث  البيانات ، خوارزميات  البيانات : الخوارزميات هيكل  هيكلة 

الرسوم البيانية وتطبيقاتها.ملف هيكل وقاعدة البيانات : مقدمة إلى ملف هيكل ، التخزين الثانوية وبرنامج النظام ، إدارة الفرز ،  

البيانات ومستخدمي قاعدة   الفهرسة متعددة المستويات وباء شجرة ، قاعدة  الملفات وفهرستها ،  الملفات من المحضر ، تنظيم 

قاعدة   نظام  مفاهيم   ، )نموذج  البيانات  العالئقية  العالقة  الكيان  نموذج  باستخدام  النمذجة  بيانات   ، المعمارية  والهندسة  البيانات 

 البيانات، والقيود ، والجبر( ، لغة االستعالم الهيكل )مزود( ، األمن واالنتعاش ، الزمني قاعدة البيانات. 

 -المراجع الرئيسية:

- M. Weiss, “Data structures and algorithm analysis in C++”, 3rd ed. Boston: Pearson 

Addison Wesley, 2006. 

- G. Heileman, Data structures, algorithms, and object-oriented programming. New York: 

McGraw-Hill, 2005. 

- N. Dale, “PASCAL plus data structures, algorithms, and advanced programming”. D C 

Heath & Co, 1995. 

- H. Garcia-Molina, J. Ullman and J. Widom, “Database Systems The Complete Book”, 

2nd ed. Pearson Educationa Limited, 2014. 

- C. Date, “An Introduction to database systems”, 7th ed. Addison Wesley, 2000. 

- A. Taylor, “SQL for Dummies”. IDG, 1998. 

- N. Dale, C. Weems and T. Richards, “C++ plus data structures”, 6th ed. Jones & Bartlett 

Learning, 2016. 

 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 257 
النبائط اإللكترونية  

 ( 2والدوائر )

 معمل  تمرين محاضرة 
(50+30+20=100 ) 

2 1 1 

           -محتويات المقرر:

مكبر العمليات ، المرشحات الفعاله  : مرشح منخفض التردد و مرشح عالى التردد و مرشح متوسط التردد  ، نظم الحصول  

على البيانات : مولد نبضات ، المعددات ، تحويل االشارات التناظرية الى اشارات رقمية ، تحويل االشارات رقمية الى اشارات 

 التناظرية.

 -: المراجع الرئيسية

- J. Gupta, R. Manglik and R. Manglik, ''Electronic devices and circuits'', 5th ed. S.k. 

Kataria & Sons, 2013. 

- S. K. Venkata Ram, " Biomedical Electronics and Instrumentation".3rd ed, Galgotia 

Publications N Delhi, 2009. 

- T. Floyd, "Electronic devices", 4th ed. Prentice Hall, 1996. 
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 241 ( 1فيسولوجى ) 
 معمل  تمرين محاضرة 

(60+20+20=100 ) 

2 0 1 

           -محتويات المقرر:

الجهاز العصبي اإلرادي والالإرادي ووظائفهم . التغييرات في العضالت اإلرادية نتيجة   -الجهاز العصبي و الخاليا العصبيه  

اللمس وبالحرارة  حساس بمن المستقبالت الحسية ، اإلأنواع  تعريفه وخصائصه و،    حساساإلاستثارات الكهربائية .   تحفيز و  لل

،  وب اإلحساس  األلم  و  -الرؤية)    خاصه  ال  اإلحساسات     -تحفيز  الصماء  التذوق  -الشم  -  التوازنالسمع  الغدد   . كيمياء    –( 

 . الجهاز التناسلي، الغدد.  السيطرة على إفراز هرمون،  آلية عمل هرمون،  الهرمونات

 المراجع الرئيسية:

- G. Tortora and B. Derrickson, "Introduction to the Human Body: The Essentials of 

Anatomy and Physiology", 4th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2004. 

- B. Cohen, K. Hull and R. Memmler, “Memmler's the human body in health and disease”, 

30th ed. LWW, 2014. 

 

 الدرجات  اسبوعياً عدد الساعات  اسم المقرر الرقم الكودى 

BIS 243   علم التشريح 
 معمل  تمرين محاضرة 

(60+20+20=100 ) 

2 0 1 

           -محتويات المقرر:

  ، البشرى  الجسم  انظمه   ، البشرى  الجسم  لبناء  التنظيمية  المستوايات   ، التشريح  بعلم  الخاصه  المفردات   ، التشريح  علم  اسس 

العصبى   الجهاز  من  لكل  التشريحى  التركيب   ، األجنه  تطور  عن  نبذة   ، الفيسيولوجية  والوظائف  التشريحي  التركيب  عالقة 

 لالارادى ، الجهاز العظمى والعضلى ، الغدد الصماء والجهاز التناسلى .  االرادى ومخ االنسان ، الجهاز العصبى ا

 المراجع الرئيسية:

- G. Tortora and B. Derrickson, "Introduction to the Human Body: The Essentials of 

Anatomy and Physiology", 4th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2004 

 

 

ً  اسم المقرر الكودى الرقم   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 261 ( 1تدريب ميدانى ) 
 معمل  تمرين محاضرة 

 (25+15+10=50 ) 
0 0 2 

           -محتويات المقرر:

 يتم تدريب الطالب نظرياً أو عملياً على أحد الموضوعات التالية: 

 أعطالها.مهارات فك وتركيب المكونات الكهربية وتشخيص  •

 طرق توظيف وتشغيل المعدات الطبية في أحد أقسام المستشفيات.  •

 تصميم وكتابة وتشغيل برامج الحاسب اآللي باستخدام أحدى لغات البرمجة •

 -المراجع الرئيسية:

 تحدد طبقا لنوع التدريب 
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

HUM 261 
مقرر اختياري انسانيات  

(1 ) 

 معمل  تمرين محاضرة 
(60+40+00=100 ) 

2 1 0 

           -محتويات المقرر:

يتحدد المقرر بناء على اختيار الطالب للمسار العلمي الراغب فيه والمعتمد من القسم العلمي على أن يكون من أحد المقررات 

 .االختيارية االنســانيةالمذكوره في قائمة المقررات 

 - المراجع الرئيسية:

 يتحدد طبقا للمقرر الذي يتم اختياره

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 252 
اشارات كهربية 

 ( 2(ونظم

 معمل  تمرين محاضرة 
(50+30+20=100 ) 

2 1 1 

           -:محتويات المقرر 

  - DTFTالمتقطعة تحويل فورييه لإلشارات الرقمية  -المتقطعة  اإلشارات خصائص –في الوقت المتقطعة اإلشارات الرقمية 

فالتر النهائية  -تصميم الفالتر  -(z)تطبيقات تحويل   -(z)خصائص التحويل -(z)تحويل   - DTFTلعكسية  –لتفافي االالحل 

 الستعمال الفالتر.تطبيقات  –للدالة النبضية 

 -المراجع الرئيسية:

- L. Tan and J. Jiang, “Digital Signal Processing: Fundamentals and Applications”, 2nd ed. 

Academic Press, 2013. 

- D. Reddy, "Biomedical Signal Processing Principles and Techniques". New Delhi: Tata 

McGraw Hill, 2005. 

- A. Ambardar, "Analog and digital signal processing". Pacific Grove: Brooks/Coles, 1999. 

- A. Oppenheim, A. Willsky and S. Nawab, “Signals & systems”, 2nd ed. Upper Saddle 

River, NJ.: The McGraw-Hill, 1997. 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 254  ( 2)القياسات الكهربية 
 معمل  تمرين محاضرة 

(50+30+20=100 ) 

2 1 1 

           -:محتويات المقرر 
الفيزيائية الهندسية المختلفة والمستخدمة في مجال األجهزة والمعدات الطبية المختلفة على سبيل  المجســات والحســـاسات للكميات 

 –الحساسات فوق الصوتية  –الحساسات الضوئية  –الحساسات الميكانيكية  –حساسات الحرارة المثال ال الحصر : 

 أجهزة القياس ذات المعالج الدقيق. –مبادئ أجهزة القياس الرقمية  –تكييف اإلشارة الرقمية  –اساليب : تكييف اإلشارة التناظرية 

 -المراجع الرئيسية:
- T. Tagawa, T. Tamura and P. Oberg, “Biomedical Sensors and Instruments”, 2nd ed. CRC 

Press, 2011. 

- E. Udd and W. Spillman, “Fiber optic sensors”. John Wiley & Sons, 2006. 

- D. Patranabis, “Sensors and transducers”, 3rd ed. New Delhi, IND: Prentice Hall, 2004. 

- R. Pallás-Areny and J. Webster, “Sensors and signal conditioning”, 2nd ed. New York: 

Wiley, 2001. 

- J. Carr, Electronic circuit guidebook Sensors. Prompt Publications, 2001. 

- L.D.Jones, "Electronic Instruments and measurements".2nd ed, Prentice Hall, 1991. 
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 الرقم الكودى 
ً  المقرراسم   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 256 
تخطيط وتصميم 

 الشبكات 

 معمل  تمرين محاضرة 
(50+30+20=100 ) 

2 1 2 

           -محتويات المقرر:

طبقات   السبع  ذو  الحاسبات  اتصال  الحاسبات    –نموذج  اتصال  وبروتوكالت  الشبكات    -بنية  وتصميم  طرق    -تخطيط 

إدارةالشبكات  وخوارزمات   نظم  المسار  المحلية  -اختيار  الحاسبات  شبكات  السريعة    -والموزعة أمثلةمن  الشبكات  أساسيات 

 وتصميمها. 

 -المراجعالرئيسية: 

- U. Black, Computer Networks: Protocols, Standards and Interfaces, 2nd ed. Prentice-Hall 

of India Private, 2009. 

- J. Kurose and K. Ross, “Computer Networking: A Top-Down Approach”, 4th ed. Adison 

Wesly, 2008. 

- B. Forouzan, “Data communications and networking”, 3rd ed. McGraw-Hill, 2004. 

- Networking essentials plus, 3rd ed. Redmond, WA: Microsoft Press, 2000. 

 

 

ً  المقرراسم  الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 242 ( 2فيسيولوجى ) 
 معمل  تمرين محاضرة 

(60+20+20=100 ) 
2 0 1 

           -محتويات المقرر:

في االحماض و سوائل  الجسمقاعدة التوازن    -الجهاز التنفسي وآلية التنفس    -نظام واألوعية الدموية  والقلب والدورة الدموية  

البولي ووظيفة االخراج  القلويات      الكبد( و عالقتهم في وظائفالهضمواالمتصاص   -البنكرياسو )  الجهاز الهضمي  -و الجهاز 

 . الجهاز الهضميفي 

 -المراجع الرئيسية:

- G. Tortora and B. Derrickson, "Introduction to the Human Body: The Essentials of 

Anatomy and Physiology", 4th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2004. 

- B. Cohen, K. Hull and R. Memmler, “Memmler's the human body in health and disease”, 

30th ed. LWW, 2014. 
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 244 كيمياء حيوية 
 معمل  تمرين محاضرة 

(60+20+20=100 ) 
1 0 1 

           محتويات المقرر 

الخاصه   االيض  عملية   ، الفيزيائية  الكيمياء  اسس  على  النيوكليوتيدات  مراجعه   ، البروتينات  والدهون  بالكربوهيدرات 

واألحماض النووية واجهزة القياس الضوئى  ، المحلل الطيفي والمحلل التلقائي ، التحليل الكهربي )المبدأ والتطبيقات( ، التحليل 

 ، المناعية  والطرق  اإلنزيمات  بطريقة  القياس   ، والتطبيقات(  والمبادئ  )أنواع مختلفة،  لهب    اللوني   ، المشعه   بالمواد  القياس 

 مضواء واالمتصاص الذري ، تحليل غازات الدم وتحليل درجة الحموضة. 

 -المراجع الرئيسية:

- P. Sheeler and D. Bianchi, “Cell biology: Structure, biochemistry, and function”, New 

York: Wiley, 1980. 

- Introduction to biochemistry , T.Briggs 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

HUM 262  مهــــارات االتصال 
 معمل  تمرين محاضرة 

(60+40+00=100 ) 
2 1 0 

           محتويات المقرر 

المستمعين تحليل خلفية  العرض وأهدافه   -كيفية  أنواع    -اختيار موضوع  التوتر   -الخطاب والعرضالتعرف على  التغلب على 

الثقة أثناء تقديم العرض   -استخدام مهارات كيفية االنتقال من موضوع لموضوع   -تصميم أدوات مرئية مصاحبة فعالة  -وبناء 

 التعامل مع جزء التساؤالت واإلجابات في نهاية العرض.

 -المراجع الرئيسية:

- I. Tuhovsky, Communication Skills Training: A Practical Guide to Improving Your 

Social Intelligence, Presentation, Persuasion and Public Speaking. 2015. 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

HUM 263 
مقرر اختياري انسانيات  

(2 ) 

 معمل  تمرين محاضرة 
(60+40+00=100 ) 

2 1 0 

           محتويات المقرر 

يتحدد المقرر بناء على اختيار الطالب للمسار العلمي الراغب فيه والمعتمد من القسم العلمي على أن يكون من أحد المقررات 

 المذكوره في قائمة المقررات االختيارية االنســانية 

 -المراجع الرئيسية:

 يتحدد طبقا للمقرر الذي يتم اختياره
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 المحتوى العلمي للفرقة الثالثة
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 371 
االلكترونيات الحيوية 

 ( 1والقياسات )

 معمل  تمرين محاضرة 
(50+30+20=100 ) 

2 2 1 

           -محتويات المقرر:

الحيوية والنظم  القلب  األصل     -اإلشارات  مثل: رسم  الحيوية  لالشارات  المولد  الكهربى  الحيوى  المخ    -للجهد  رسم    -رسم 

  -المكبرات العازله    -مرسالت الجهد الحيوى الكهربى ومكبراتها     -رسم الجهد المغناطيسى      -رسم جهد العين    -العضالت  

قلب االساسية، دوائر تحويل االشارات : أساسيات  تطبيقات دوائر رسم اشارة القلب : اشارات رسم ال   -المرشحات التناظريه  

 أخذ العينات ونظم تحويل اإلشارات بسيطة ، متطلبات دوائر التحويل لإلشارات الطبية الحيوية ، دوائر تحويل اإلشارات 

فى تخطيط القلب : طيف تخطيط القلب ، دوائر الترشيح باستخدام المرشح ذو الترددات المتوسطه   QRSدوائر كشف نبضات  

 ، استخدام تقنيات التفاضليات  ، استخدام تقنيات مطابقة ، استخدام كشف خوارزميات  

 محموله ، اجهزة رصد عدم انتظام ضربات القلب ال S-Tتحليل مخطط القلب : تفسير مخطط القلب ، تحليل نبضتى 

 -المراجع الرئيسية:

- J. Webster, “Medical Instrumentation: Application and Design”, 3rd ed., Wiley, 2007. 

- J. Webster, “Bioinstrumentation”. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2007. 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 373  ( 1)  التحكمنظم 
 معمل  تمرين محاضرة 

(50+30+20=100 ) 
2 2 1 

           -محتويات المقرر:

 تحويل البالس )مراجعة(  

 رسم التخطيطي ، االستجابة للداله النبضىةالالنمذجة الرياضية للنظم الحيوية : 

 تحليل االستجابة العابرة: نظم الدرجة األولى 

 االستجابة لألنظمة التحكم: معيار االستقرار "روث"، الحل النهائى المستمر 

 تحليل مكان الجذوز: الحل لموضع الجذور ، تحليل نظم التحكم لموضع الجذور، تصميم التحكم لنظام وضع الجذر 

 -المراجع الرئيسية:

- S. Salivahanan, “Control systems engineering”, Pearson education india, 2015. 

- Ogata, K. "Modern control engineering", 5th ed., 2010 

- Ogata, K. "Discrete time control system  ", 2nd ed., 1995 
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 375  أجهزة التحاليل الطبية 
 معمل  تمرين محاضرة 

(60+40+00=100 ) 
2 2 0 

           -محتويات المقرر:

 اجهزة التحاليل الطبية: 

العينه وقانون كوفيت   الكتل ،الضوء وامدادات الطاقة،الطول الموجي محدد،  بير،الحساسات   –جهاز المطياف الضوئي : بناء 

 الضوئيةو تحليل اآللي

 الفيزيائية ، اجهزة انبعاث اللهب  وأجهزة االمتصاص الذريجهاز الفليم فوتومتر: المبادئ 

 Pco2 & Po2جهاز تحليل غازات الدم : إلكترود األس الهيدروجيني ، إلكترود  

 خاليا الدم العداد : المبادئ العامة ، مبدأ كولتر ، تدفق الخلوي

الفعل ، مبدأ البلمرة سلسلة من ردود الفعل ،البلمرة سلسلة من إليزا : مبدأ إليزا ، إليزا التكنولوجيا ، البلمرة سلسلة من ردود  

 ردود الفعل التكنولوجيا

 -المراجع الرئيسية:

- R. S. Khandpur., “Handbook of Biomedical Instrumentation”, 3rd ed. McGraw Hill 

Education, 2014. 

- S. Ghosal and A. K. Srivastava, “Fundamentals Of Bioanalytical Techniques And 

Instrumentation”, PHI, 2009 

- H. Willard, “Instrumental methods of analysis”, CBS Publishers & Distributors, 1986. 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 38a ( 1إختياري تخصصي ) 
 معمل  تمرين محاضرة 

(75+50+00=125 ) 
2 1 0 

           -محتويات المقرر:

يتحدد المقرر بناء على اختيار الطالب للمسار العلمي الراغب فيه والمعتمد من القسم العلمي على أن يكون من أحد المقررات 

 BIS 38aالمذكوره في قائمة المقررات االختيارية التخصصية ذات الكود  

 -المراجع الرئيسية:

 يتحدد طبقا للمقرر الذي يتم اختياره
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 351 المعلوماتية الحيوية 
 معمل  تمرين محاضرة 

(60+40+00=100 ) 
2 1 0 

           -محتويات المقرر:

نظرية    -الشبكات العصبية   نظرية وتطبيق     -خوارزمات تعلم الماكينة     -النمذجة األحتمالية ومتطلباتها  :المعلوماتية الحيوية  

اسلوب     -قواعد اللغات العشوائية     -نموذج شجيرات التطور    -النماذج االحتمالية البيانية     -تطبيق نماذج ماركوف المختبئة   

 موضوعات خاصة فى المعلوماتية الحيوية .   -الجينات 

 -المراجع الرئيسية:

- S. Mathur, “Statistical bioinformatics with R”, Amsterdam: Academic Press/Elsevier, 

2010. 

- J. Kinser, “Python for Bioinformatics”, Jones & Bartlett Learning, 2009. 

- H. Bal and J. Hujol, “Java for bioinformatics and biomedical applications”, New York: 

Springer, 2007. 

- B. Yegnanarayana, “Artificial neural networks”,. Prentice-Hall of India, 2005. 

- A. Lesk, “Introduction to bioinformatics”, 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. 

 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

HUM 363  ادارة األعمـــال 
 معمل  تمرين محاضرة 

(60+40+00=100 ) 
2 1 0 

           -محتويات المقرر:

العملية وتطبيقاتها  األعمال  ريادة  ومبادئ  أساسيات  الحر  -معرفة  العمل  ثقافة  مفهوم  للمشروع    -تنمية  المناسب  المسار  تحديد 

المتاحة الفرص  من  المصادر    -واالستفادة  من  المعلومات  عن  البحث  مهارات  التجارية   -المختلفةتطبيق  البحوث  إعداد 

والمتوسطة الصغيرة  للمشاريع  الحديثة  -والتسويقية  العلمية  الطرق  باستخدام  بينها  الناجحة والمفاضلة  للمشاريع   -إيجاد فرص 

دراسته في  الريادي  للمشروع  العمل  خطة  كتابة  مهارات  التسويقية    -تطبيق  الخطط  على  تشتمل  التي  الجدوى  دراسة  إعداد 

 .واكتساب مهارات إدارة فريق العمل -شغيلية والماليةوالت

 المراجع الرئيسية:

- A. Edebe, “Basic principles and practice of business administration”, Xlibris, 2013. 

- H. Kerzner, “Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and 

Controlling”, wiley, 2009 
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 361 ( 2) تدريب ميداني 
 معمل  تمرين محاضرة 

(25+10+15=50 ) 
0 0 2 

           -محتويات المقرر:

 التالية: يتم تدريب الطالب نظرياً أو عملياً على أحد الموضوعات 

 مهارات فك وتركيب الدوائر الكهربية البسيطه وتشخيص أعطالها.  •

 طرق توظيف وتشغيل المعدات الطبية في أحد أقسام المستشفيات.  •

 تصميم وكتابة وتشغيل برامج الحاسب اآللي باستخدام أحدى لغات البرمجة •

 -المراجع الرئيسية:

 يتحدد طبقا للمقرر الذي يتم اختياره

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

HUM 361   ( 3)اختياري انسانيات 
 معمل  تمرين محاضرة 

(60+40+00=100 ) 
2 1 0 

           -محتويات المقرر:

من أحد المقررات يتحدد المقرر بناء على اختيار الطالب للمسار العلمي الراغب فيه والمعتمد من القسم العلمي على أن يكون  

 المذكوره في قائمة المقررات االختيارية االنســانية 

 المراجع الرئيسية:

 يتحدد طبقا للمقرر الذي يتم اختياره

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 372 
االلكترونيات الحيوية 

 ( 2والقياسات )

 معمل  تمرين محاضرة 
(50+30+20=100 ) 

2 2 1 

           -محتويات المقرر:

البنائية  الوحدات  من  تعتبر  والتي  الطبية  والمعدات  لألجهزة  المكونة  االساسية  االلكترونية  الدوائر  وتصميم  وظائف  دراسة 

المستمر والمتردد   التيار  توليد  دوائر  مثل  فيها  لها والمتكررة بصور مختلفة  المقاومة  األساسية  قياس  دوائر  بترددات مختلفة، 

الحيوية، دوائر التحكم في المتغيرات ومن امثلتها دوائر وحدة مراقبة المريض : دوائر وحدة التخطيط القلب  ، حساب معدل  

النموذجى ،  التنفسى  التنفس )رسم بيانى( ، دوائر الجهاز  القلب ، دوائر معدل  القلب ، مقياس سرعة معدل ضربات  ضربات 

 نموذج وحدة الضغط ، جهاز قياس نسبة االكسجين ، وحدات المراقبة المتكامله ، وحدات القياس االسلكية 

 -المراجع الرئيسية:

- J. Webster, “Medical Instrumentation: Application and Design”, 3rd ed., Wiley, 2007. 

- J. Webster, “Bioinstrumentation”. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2007. 

- W. J. Tompkins, “Biomedical digital signal processing”, Prentice Hall, 1993  

 

 

 

 

 

 

 



  45                                                                                              الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات -المعهد العالى للهندسة بالشروق  

                                                                                                      

 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 374 ( 2)  نظم التحكم 
 معمل  تمرين محاضرة 

(50+30+20=100 ) 
2 2 1 

-محتويات المقرر:            

 تحليل استجابة التردد : تصميم التحكم النظام و استجابة الترددات 

في   النظام  تمثيل   : الثابتة  الوقت  تحليل  (State Space)نظام خطي   ، الصفرية  الحاله  للدالة  االستجابة   ، ماتريكس  االنتقال   ،

 (State Space)قابلية المالحظة ،تحليل للتحكم،  تحليل االستقرار.تصميم نظام التحكم 

النظام في   تمثيل  المتقطع:  الوقت  تحليل  (State Space)نظام خطي   ، الصفرية  الحاله  للدالة  االستجابة   ، االنتقال ماتريكس   ،

 ابلية المالحظة ،تحليل للتحكم،  تحليل االستقرار.ق

 -المراجع الرئيسية:

- S. Salivahanan, “Control systems engineering”, Pearson education india, 2015. 

- Ogata, K. "Modern control engineering", 5th ed., 2010 

- Ogata, K. "Discrete time control system  ", 2nd ed., 1995 

 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 376 
المعدات الطبية 

 األساسية 

 معمل  تمرين محاضرة 
(60+40+00=100 ) 

2 2 0 

           -محتويات المقرر:

المركزة و   العناية  العمل والمكونات األساسية والمواصفات ألجهزة  لفكرة  الطبية  العمليات األساسيةشرح  المعدات  مقدمة في 

أجهزة منظمه ضربات القلب الخارجي  ،  الوحدات الكهربائية الجراحية   ،    الحيوية، أجهزة  مراقبة المريض فى العناية المركزة

 .والداخلى ، وحدة عمليات القلب المفتوح ، اجهزة غرف العمليات ، وحدة قسطرة القلب ، مقدمه لالشعة السينية 

 -المراجع الرئيسية:
- J. Bronzino, “The biomedical engineering handbook: Medical Devices and Systems”, 3rd ed. 

CRC Press, 2006. 

- J. Bronzino, “The biomedical engineering handbook: Biomedical Engineering Fundamentals”, 

3rd ed. CRC Press, 2006. 

 

 

ً  اسم المقرر الكودى الرقم   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 38b ( 2ختياري تخصصي )إ 
 معمل  تمرين محاضرة 

(75+50+00=125 ) 
2 1 0 

           -محتويات المقرر:

يتحدد المقرر بناء على اختيار الطالب للمسار العلمي الراغب فيه والمعتمد من القسم العلمي على أن يكون من أحد المقررات 

 BIS 38bالمذكوره في قائمة المقررات االختيارية التخصصية ذات الكود  

 -المراجع الرئيسية:

 يتحدد طبقا للمقرر الذي يتم اختياره
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 352  الذكاء االصطناعى 
 معمل  تمرين محاضرة 

(60+40+00=100 ) 
2 1 0 

           -:محتويات المقرر 

االصطناعى   الذكاء  لمفاهيم وتعريفات  المعرفة    -مقدمة  اإلنتاج    -طرق جلب وتمثيل  المعانى    -نظم  تمثيل  إطارات   -شبكات 

 نظم الخبرة وهندسة المعرفة.  -عدم الوضوح ودقة تمثيل المعرفة  -استنباط الحلول وميكنتها  -أساليب تمثيل المسائل  -المعرفة 

 -المراجع الرئيسية:

- A. Agah, “Medical Applications of Artificial Intelligence”, CRC Press, 2014. 

- M. Jones, “Artificial Intelligence application programming”, 2nd ed. Hingham (Mass.): 

Charles River Media, 2005. 

- B. Yegnanarayana, “Artificial neural networks”,. Prentice-Hall of India, 2005. 

- D. Hudson and M. Cohen, “Neural networks and artificial intelligence for biomedical 

engineering”,. Wiley-IEEE Press, 2000. 

- M. Fieschi, “Artificial intelligence in medicine”,. Chapman and Hall, 1990. 

- A. Lesk, “Introduction to bioinformatics”, 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2014 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

HUM 364 إدارة مشروعات 
 معمل  تمرين محاضرة 

(60+40+00=100 ) 
2 1 0 

           -:محتويات المقرر 

والتكلفة   الوقت  ومحددات  المتاحة  اإلمكانات  اطار  فى  والتنفيذ  التصميم  مشاكل  حل  فى  المشروعات  ادارة  بأساليب  التعريف 

شيكات     -شبكات  التتابع المنطقى لألنشطة    -توزيع المسئوليات على األفراد    -وتدرجها  مدخل االدارة المشروعات :األهداف  

الزمنية    الخطية  الجدوال  الحرج  النقدية    -المسار  والتوقعات  التمويل   ، التنفيذ  برامج  التنفيذ  اعمال  االدارة  العامة  األسس 

القر اتخاذ  الخطوات   : القرارات  اتخاذ  اساليب ومراحل   ، النسبية   -ار   للمشروع  األهمية  تحديد  التقييم طرق  ومعايير  مفاهيم 

 اساسيات  وتطبيقات بحوث العمليات   -استخدام شبكات التقييم  -للمعايير 

 -المراجع الرئيسية:

- H. Kerzner, “Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and 

Controlling”, wiley, 2009 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

 HUM 362   ( 4)اختياري انسانيات 
 معمل  تمرين محاضرة 

(60+40+00=100 ) 
2 1 0 

           -:محتويات المقرر 

يكون من أحد المقررات يتحدد المقرر بناء على اختيار الطالب للمسار العلمي الراغب فيه والمعتمد من القسم العلمي على أن  

 المذكوره في قائمة المقررات االختيارية االنســانية 

 -المراجع الرئيسية:

 يتحدد طبقا للمقرر الذي يتم اختياره
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 المحتوى العلمي للفرقة الرابعة
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 471 
 الكترونيةأنظمة رقمية 

(1 ) 

 معمل  تمرين محاضرة 
(50+30+20=100 ) 

2 1 1 

           -محتويات المقرر:

معايير وقضايا    -(، مكونات النظام، وأخذ العينات    Embedded Systemsالمعدات الطبية الحيوية المدمجة ) عن لمحة عامة

/    UARTتصميم األجهزة )أجهزة الطاقة ، والتضخيم، والترشيح( التصميم الرقمي لألجهزة )المعالجات الدقيقة ،    -السالمة  

USB( البرامج   )Firmware  اإلشارات ومعالجة  نقل  وبروتوكوالت  )خوارزمية(،   )-    ، للبيانات  المرئي  الحاسوب التمثيل 

متحكم   باستعمال  النماذج  بيئة  انشاء  على  التطبيق   ، البيانات  تسجيل  الالسلكي،  الوصل  البرامج 8051واجهزة  طريق  عن   ،

(Firmware( المقاطعات، أجهزة التوصيل مع الحاسب )PC Interface )- 

 -المراجع الرئيسية:

- R. Zurawski, “Embedded systems handbook”, 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 

2009. 

- R. Zurawski, “Embedded Systems Handbook: Embedded Systems Design and 

Verification”, 2nd ed. CRC Press, 2009. 

- M. Mazidi, “PIC Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C for 

PIC18”, MicroDigitalEd, 2008. 

- M. Mazidi and R. McKinlay, “The 8051 microcontroller and embedded systems”, 2nd 

ed. Delhi.: Pearson/Prentice Hall, 2005. 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 473 هندسة النظم 
 معمل  تمرين محاضرة 

(50+30+20=100 ) 
2 1 1 

           -محتويات المقرر:

إستخدامها للحصول    -مضمون دالة التحويل النبضية    -على الدوال األولية   z تطبيقاته على تحويل    -مقدمة نظم التحكم الرقمية  

تصميم نظم التحكم الرقمية باستخدام طرق    -تحليل  نظم التحكم الرقمية ذات العروة المغلقة    -النظام المغلق    -على دالة التحويل  

رقميا    -التحويل   مايكافؤها  الى  التماثلية  المتحكمات  لتحويل  المآلئمة  المختلفة  التحويالت  للنبضة    -اساليب  االستجابة  تحليل 

التصميم عند اختيار وضع االقطاب للنظم ذات الدخل والخرج الواحد   –مقدمقة لطريقة التمثيل لها  -طرق منحنى الجذر  -الميتة 

 التحكم المثالى . –

 -المراجع الرئيسية:

- S. Salivahanan, “Control systems engineering”, Pearson education india, 2015. 

- Ogata, K. "Modern control engineering", 5th ed., 2010 

- Ogata, K. "Discrete time control system  ", 2nd ed., 1995 
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 الدرجات  الساعات اسبوعياً عدد  اسم المقرر الرقم الكودى 

BIS 475  معدات التصوير الطبى 
 معمل  تمرين محاضرة 

(60+40+00=100 ) 

2 1 0 

           -محتويات المقرر:

الرقمية  واألشعة  السينية  األشعة  أجهزة  الطبي:  التصوير  ألجهزة  والمواصفات  األساسية  والمكونات  العمل  لفكرة  شرح 

المغناطيسي ، نظم التصوير بالموجات  ،االتصوير باألشعة   النووية نظام التصوير الطبي ، نظام التصوير بالرنين  المقطعية ، 

 فوق الصوتية .

 -المراجع الرئيسية:

- R. S. Khandpur., “Handbook of Biomedical Instrumentation”, 3rd ed. McGraw Hill 

Education, 2014. 

- J. Bronzino, “The biomedical engineering handbook: Medical Devices and Systems”, 3rd 

ed. CRC Press, 2006. 

- J. Bronzino, “The biomedical engineering handbook: Biomedical Engineering 

Fundamentals”, 3rd ed. CRC Press, 2006. 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 49x ( 1تمـــيز ) مقرر 
 معمل  تمرين محاضرة 

(75+50+00=125 ) 
2 1 0 

 -محتويات المقرر:

يتحدد المقرر بناء على اختيار الطالب للمسار العلمي الراغب فيه والمعتمد من القسم العلمي على أن يكون من أحد المقررات 

 BIS 49xالمذكوره في قائمة المقررات االختيارية التخصصية ذات الكود  

 -:المراجع الرئيسية

 يتحدد طبقا للمقرر الذي يتم اختياره

 

 

 

 

 

 

 

 

ً  المقرراسم  الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 48c ( 3اختياري تخصصي ) 
 معمل  تمرين محاضرة 

(75+50+00=125 ) 
2 1 0 

           محتويات المقرر 

يتحدد المقرر بناء على اختيار الطالب للمسار العلمي الراغب فيه والمعتمد من القسم العلمي على أن يكون من أحد المقررات 

 BIS 48cالمذكوره في قائمة المقررات االختيارية التخصصية ذات الكود  

 -المراجع الرئيسية:

 يتحدد طبقا للمقرر الذي يتم اختياره
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ً  اسم المقرر الكودى الرقم   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 461 ( 3) تدريب ميداني 
 معمل  تمرين محاضرة 

(25+10+15=50 ) 
0 0 2 

           -محتويات المقرر:

 يتم تدريب الطالب نظرياً أو عملياً على أحد الموضوعات التالية: 

 وتشخيص أعطالها. مهارات فك وتركيب الدوائر الكهربية البسيطه  •

 طرق توظيف وتشغيل المعدات الطبية في أحد أقسام المستشفيات.  •

 تصميم وكتابة وتشغيل برامج الحاسب اآللي باستخدام أحدى لغات البرمجة •

 -المراجع الرئيسية:

 يتحدد طبقا للمقرر الذي يتم اختياره

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 463 ( 1مشروع تخرج ) 
 معمل  تمرين محاضرة 

(50+50+00=150 ) 
1 1 3 

      -محتويات المقرر:

مثل كل مجموعة من الطالب دراسة موضوع معين في أحدث المجاالت المختلفة في الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات  علي  

الخ الحاسبات  و  الحيوي  التصوير  نظم  و  الحيوية  االلكترونيات  نظم  و  الحيوية  الميكانيكا  تفاصيل نظم  لتغطية  وذلك     ...

 الموضوع نظرياً وتحقيق دراسة أحدث ما وصل اليه العلم في جميع أنحاء العالم في هذا المجال .  

تحقيق المتطلبات االساسية  العملي : مخطط تفصيلي ، التصميم المناسب ، تنفيذ برامج للدائرة ذات الصلة ، بناء نظام محدد ،  

 كتابة تقرير وافى.

 -المراجع الرئيسية:

- R. S. Khandpur., “Handbook of Biomedical Instrumentation”, 3rd ed. McGraw Hill 

Education, 2014. 

- J. Bronzino, “The biomedical engineering handbook: Medical Devices and Systems”, 3rd 

ed. CRC Press, 2006. 

- J. Bronzino, “The biomedical engineering handbook: Biomedical Engineering 

Fundamentals”, 3rd ed. CRC Press, 2006. 
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

HUM 461 
إدارة نظم الهندسة  

 اإلكلينيكية

 معمل  تمرين محاضرة 
(60+40+00=100 ) 

2 1 0 

      -محتويات المقرر:

 برنامج الهندسة الكلينيكية  : التعريف ، ازدواجية العالقة بين الهندسة االكلينيكية وصناعه المعدات الطبيه 

إدارة تكنولوجيا : مقدمه  لبرنامج اقتناء المعدات  ، مرحلة جمع المعلومات والمواصفات وتقديم اقتراح للمرحلة ، مرحلة تقييم  

 المعدات ومرحلة اختيار البائعين 

مقدمة ، مفهوم فشل الجهاز ، أوضاع فشل وأنواعه مفهوم االعتمادية، الموثوقية    --قية التحليل : صناعة األجهزة الطبية  موثو

 الهندسة، أنواع االعتمادية

الدولية وتنظيم ، ايزو   المعايير  المعايير ، ادارة االغذية والعقاقير ،منظمة االغذية والدوية   9000ضمان الجودة :  سلسلة من 

 فيدرالية االمريكية ال

 مبدأ تصميم المستشفى

 -المراجع الرئيسية:

- J. F. Dyro, “Clinical Engineering Handbook”, Academic Press , 2004. 

- R.F.Fries, “Reliable Design of Medical Devices”, CRC/Taylor & Francis, 1997 

- David A. Simmons, “Clinical Engineering Manual”, Scientific Enterprises, 1988. 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 472 
أنظمة رقمية الكترونية 

(2 ) 

 معمل  تمرين محاضرة 
(50+30+20=100 ) 

2 1 1 

      -محتويات المقرر:

لقياس   الدقيقة  المعالجات  باستخدام  رقمية  دوائر  في تصميم  والتحكم  الحساسات  وتوصيل  الحيوية  االشارات  وعرض  وتحليل 

الخرج وتصميم وتنفيذ الفلتر الرقمي :وتشمل التطبيقات العملية على سبيل المثال نظام تنبيه و برمجة العضالت ، نظام لتخفيف 

 اآلالم ، التطبيبق عن بعد ، تعديل السعة ، تردد التحوير ، مرحلة التشكيل 

 -المراجع الرئيسية:

- R. Zurawski, “Embedded systems handbook”, 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2009. 

- R. Zurawski, “Embedded Systems Handbook: Embedded Systems Design and 

Verification”, 2nd ed. CRC Press, 2009. 

- M. Mazidi, “PIC Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C for 

PIC18”, MicroDigitalEd, 2008. 

- M. Mazidi and R. McKinlay, “The 8051 microcontroller and embedded systems”, 2nd ed. 

Delhi.: Pearson/Prentice Hall, 2005.  
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 474 
تحليل ومعالجة  

 االشارات الرقمية

 معمل  تمرين محاضرة 
(50+30+20=100 ) 

2 2 1 

           -محتويات المقرر:

تمثيل   أنواع   : الرقمية  االشارات  معالجة  على  عامة  الطيف  االنظرة  عمليات   ، وقت  في  المتقطعة   الطاقة    -شارات  ارتباط 

 واإللتواء.والكهرباء ، الخصائص 

 FFTتحليل فورييه الشارات الوقت المتقطعة  : تمثيل خطي لألنظمة في المجال المتردد ، ، تحويل فورييه السريع 

( المحدودة  النبضية  االستجابة   : الرقمية  ) FIRالفالتر  الالنهائي  النبضية  االستجابة   ،  )IIR غير رقمي  تصميم   ،  )

 تحويل شبه خطيه ، تطبيق معالجة االشارات الرقمية.صرف متكررللمرشحات ، نافذة تقنية ، 

 -المراجع الرئيسية:

- L. Tan and J. Jiang, “Digital Signal Processing: Fundamentals and Applications”, 2nd ed. 

Academic Press, 2013. 

- D. Reddy, "Biomedical Signal Processing Principles and Techniques". New Delhi: Tata 

McGraw Hill, 2005. 

- M. Akay, “Detection and estimation methods for biomedical signals”, San Diego: 

Academic Press, 1996. 

- E. W. Kamen and B. S. Heck “Fundamentals of Signals and Systems”, Pearson Prentice 

Hall, 2007 

- A. Ambardar, "Analog and digital signal processing". Pacific Grove: Brooks/Coles, 1999. 

- A. Oppenheim, A. Willsky and S. Nawab, “Signals & systems”, 2nd ed. Upper Saddle 

River, NJ.: The McGraw-Hill, 1997. 

- M. Akay, “Biomedical signal processing”, Academic Press, 1994 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 476 
المعدات الطبية 

 المتخصصة

 معمل  تمرين محاضرة 
(60+40+00=100 ) 

2 1 0 

           -محتويات المقرر:

أجهزة الفلب  شرح وتوصيف عمل ومكونات لبعض األجهزة الطبية ذات الطبيعة التعويضية سواء تعويض مؤقت  أو دائم مثل  

العالجية:  األجهزة  أو  النظر والسمع  قياس  المتخصصة مثل وحدات  التشخيصية  األجهزة  بعد  أو  الكلي  أجهزة غسيل  رئوية، 

 معدات المعالجة باألشعة،واجهزة العالج الطبيعى ، العالج الطبيعي والمعدات الكهربائي، وحدات طب األسنان. 

 -المراجع الرئيسية:

- R. S. Khandpur., “Handbook of Biomedical Instrumentation”, 3rd ed. McGraw Hill 

Education, 2014. 

- J. Bronzino, “The biomedical engineering handbook: Medical Devices and Systems”, 3rd 

ed. CRC Press, 2006. 

- J. Bronzino, “The biomedical engineering handbook: Biomedical Engineering 

Fundamentals”, 3rd ed. CRC Press, 2006. 
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 49y ( 2مقرر تمـــيز ) 
 معمل  تمرين محاضرة 

(75+50+00=125 ) 
2 1 0 

           -محتويات المقرر:

يتحدد المقرر بناء على اختيار الطالب للمسار العلمي الراغب فيه والمعتمد من القسم العلمي على أن يكون من أحد المقررات  

 BIS 49yالمذكوره في قائمة المقررات االختيارية التخصصية ذات الكود  

 -المراجع الرئيسية:

 يتحدد طبقا للمقرر الذي يتم اختياره

 

ً  المقرراسم  الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 48d ( 4اختياري تخصصي ) 
 معمل  تمرين محاضرة 

(75+50+00=125 ) 
2 1 0 

           -محتويات المقرر:

يتحدد المقرر بناء على اختيار الطالب للمسار العلمي الراغب فيه والمعتمد من القسم العلمي على أن يكون من أحد المقررات  

 BIS 48dالمذكوره في قائمة المقررات االختيارية التخصصية ذات الكود  

 -المراجع الرئيسية:

 يتحدد طبقا للمقرر الذي يتم اختياره

 

ً  المقرراسم  الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 464 ( 2مشروع تخرج ) 
 معمل  تمرين محاضرة 

(90+60+00=150 ) 
2 1 3 

           -محتويات المقرر:

مثل كل مجموعة من الطالب دراسة موضوع معين في أحدث المجاالت المختلفة في الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات  علي  

الخ الحاسبات  و  الحيوي  التصوير  نظم  و  الحيوية  االلكترونيات  نظم  و  الحيوية  الميكانيكا  تفاصيل نظم  لتغطية  وذلك     ...

 الموضوع نظرياً وتحقيق دراسة أحدث ما وصل اليه العلم في جميع أنحاء العالم في هذا المجال .  

تحقيق المتطلبات االساسية  العملي : مخطط تفصيلي ، التصميم المناسب ، تنفيذ برامج للدائرة ذات الصلة ، بناء نظام محدد ،  

 كتابة تقرير وافى

 -المراجع الرئيسية:

- R. S. Khandpur., “Handbook of Biomedical Instrumentation”, 3rd ed. McGraw Hill 

Education, 2014. 

- J. Bronzino, “The biomedical engineering handbook: Medical Devices and Systems”, 3rd 

ed. CRC Press, 2006. 

- J. Bronzino, “The biomedical engineering handbook: Biomedical Engineering 

Fundamentals”, 3rd ed. CRC Press, 2006. 

 

 



  54                                                                                              الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات -المعهد العالى للهندسة بالشروق  

                                                                                                      

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

HUM 462 
نظم تصميم  

 المستشفيات  

 معمل  تمرين محاضرة 
(60+40+00=100 ) 

2 1 0 

           -محتويات المقرر:

الخدمات     -قسم تداول المعلومات     -التمريض     -اإلدارة والحسابات     -األساسية داخل المستشفى :األقسام االكلينيكية  البنية  

القياسية     -ضبط الجودة  : تحصيل المعدات وصيانتها     -الدعامية   الهندسة الطبية      -اللوائح والمواصفات  وعالقته     -قسم 

التمريض   وهيئة  واألطباء  اإلنشائية  باإلدارة  األجهزة    -والخدمات  مواصفات  تحديد  حيث  من  الطبى  المهندس  مسئوليات 

برامج ضبط المعدات : تنظيم المخازن والتحكم فى الكوراث    -والصيانة الوقائية اإلمكانيات البشرية المتاحة الستخدام البرنامج  

واإلدارة   الجودة  تأمين  المتطلبات   -والتكاليف   : األجهزة  على  والمعدات    -االكلينيكية    الحصول  المحيطة  األجواء  دراسة 

 العقود والطلبات والتحكم فى عملية تحصيل األجهزة .  -وتحديد مواصفات 

 -المراجع الرئيسية:

- J. F. Dyro, “Clinical Engineering Handbook”, Academic Press , 2004. 

- R.F.Fries, “Reliable Design of Medical Devices”, CRC/Taylor & Francis, 1997 

- David A. Simmons, “Clinical Engineering Manual”, Scientific Enterprises, 1988 

- R. Miller, E. Swensson and J. Robinson, “Hospital and healthcare facility design”, 3rd ed. 

New York: W. W. Norton & Company, 2012. 
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 المقرارات اإلختيارية التخصصية
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 جداول المقرارات اإلختيارية التخصصية 

 إسم المقرر  كود المقرر 

)BIS38a)  1 المقرر اإلختياري 

 مجموع درجات المقرر

 ً  توزيع الدرجات  توزيع الساعات إسبوعيا

ة  
مد

ة(
ع

سا
ن)

حا
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رة 
ض
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مل
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ي 
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جم

إل
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ي
ير

حر
 ت

نة 
س

ال
ل 

ما
ع

 أ

ي 
و
شف

ي/
مل

ع
 

BIS 381 
النمذجة الحيوية الطبية  

 والمحاكاة 
2 1 -  3 60 40 - 2 100 

BIS 382 
طرق عدديه في الهندسة  

 الطبية 
2 1 -  3 60 40 - 2 100 

 )BIS38b) 2 المقرر اإلختياري  

BIS 384  100 2 - 40 60 3  - 1 2 الموجات الصوتية في الطب 

BIS 385  100 2 - 40 60 3  - 1 2 معالجة الصور الطبية الرقمية 

BIS 386  100 2 - 40 60 3  - 1 2 مقدمة الميكانيكا الحيوية 

 )BIS38c(3 المقرر اإلختياري  

BIS 481 
والضوئيات الطبية الليزر 

 الحيوية 
2 1 -  3 60 40 - 2 100 

BIS 482 
التعرف على النماذج في  

 المجاالت الطبية 
2 1 -  3 60 40 - 2 100 

BIS 483  100 2 - 40 60 3  - 1 2 المواد الحيوية 

 )BIS38d(4 المقرر اإلختياري  

BIS 484 
معدات الطب النووي والعالج  

 اإلشعاعي 
2 1 -  3 60 40 - 2 100 

BIS 485 
الرسومات ثالثية االبعاد فى  

 المجاالت الطبية 
2 1 -  3 60 40 - 2 100 

BIS 486  100 2 - 40 60 3  - 1 2 الهندسة التأهيلية 

 )BIS39a(1 تميز المقرر اإلختياري  

BIS 491 
تصميم األجهزة الطبية 

 واختبارها 
2 1 -  3 60 40 - 2 100 

BIS 492 
بإستخدام الحاسوب في  الرؤية 

 المجاالت الطبية 
2 1 -  3 60 40 - 2 100 

BIS 493 
مقدمة الميكاترونيكس في 

 الطب 
2 1 -  3 60 40 - 2 100 

 )BIS39b(2 تميز المقرر اإلختياري  

BIS 494 
موضوعات متقدمة في  

 األجهزة الطبية
2 1 -  3 60 40 - 2 100 

BIS 495 
موضوعات متقدمة في  

 المعلوماتية الطبية 
2 1 -  3 60 40 - 2 100 

BIS 496 
موضوعات متقدمة في  

 الميكانيكا الحيوية 
2 1 -  3 60 40 - 2 100 

 * يتم اختيار المقررات االختيارية بما يتالئم مع اختيار الطلبة لمشروع التخرج 
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 المحتوى العلمي للمقرارات اإلختيارية التخصصية

 ( BIS 38a)   1إختياري تخصصى مقررات 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 381 
النمذجة الحيوية الطبية  

 والمحاكاة 

 معمل  تمرين محاضرة 
(75+50+00=125 ) 

2 1 0 

      -:محتويات المقرر 

النمذجة   النماذج وأنواعها    -تعريفات     -مقدمة  النموذج    --النماذج الرياضية    -النموذج  بناء    -الغرض من    -تقديربارامترات 

 -اساسيات االحتفاظ بالطاقة و مثيالتها      -نماذج لوظائف اعضاء االنسان    –نماذج الحجيرات    -نماذج ديناميكية النموالسكانى  

 لهندسة الطبيةتطبيقات النمذجة و المحاكاة فى مجاالت ا  -توليد االرقام العشوائية   -اساسيات المحاكاة 

 -المراجع الرئيسية:

- D. Chaturvedi, “Modeling and simulation of systems using MATLAB and Simulink”, 

CRC Press, 2010. 

- C. Krishnamoorthy, “Finite Element Analysis: Theory and Programming”, 2nd ed. 

McGraw-Hill, 2003. 

- J. Haefner, “Modeling biological systems”, New York, NY: Chapman & Hall, 1996. 

- J. Schwarzenbach and K. Gill, “System Modelling and control”, Butterworth Heinemann, 

1984. 
 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 382 
طرق عدديه في 

 الهندسة الطبية

 معمل  تمرين محاضرة 
(75+50+00=125 ) 

2 1 0 

      -محتويات المقرر:

األستيفاء   الخطية،  الجبرية  المعادالت  حلول  الطبية،  للهندسة  العددي  التحليل  في  المستخدمة  والتقنيات  األدوات  إلى  قدمة 

للكميات   العددي  والتكامل  التمايز  الطبية،  للبيانات  الحلول  واألستقراء  عشوائي،  رقم  وتوليد  والطبية،  البيولوجية  والمتغيرات 

لحلول  تطبيقات  مع  والجزئية،  األعتيادية  التفاضلية  المعادالت  حلول  الطبية،  البيانات  نمذجة  الخطية،  غير  للمعادالت  العددية 

 مشاكل الهندسة الطبية الحيوية.

 -المراجع الرئيسية:

- V.N. Vedamurthy, “Numerical Methods”, Sangam Books Ltd, 2006 

- Curtis F. Geraid, “Applied Numerical Analysis”, 5th ed., Addison-Wesley, 1994 

- S. Dunn, A. Constantinides and P. Moghe, “Numerical methods in biomedical 

engineering”, Academic Press, 2007. 
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 ( BIS 38b)  2إختياري تخصصى  مقررات 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 384 
الموجات الصوتية في  

 الطب

 معمل  تمرين محاضرة 
(75+50+00=125 ) 

2 1 0 

      -محتويات المقرر:

الصوتية والموجات فوق الصوتية الحصول على  مبادئ الموجات فوق الصوتية األساسية، أساسيات التصوير بالموجات فوق  

الصور، وقياسات بالموجات فوق الصوتية ومعايير الحماية ، والموجات فوق الصوتية على أساس قياسات تدفق الدم، الفحص  

الصوتية  فوق  بالموجات  الخطية  وغير   ، الكمية  الصوتية  فوق  والموجات  الصوتية  فوق  الموجات  البيولوجي  المجهري 

تها، ومبادئ التجويف الصوتية، الفقاعات الصغيرة في مجال التصوير والعالج، الحرارية على أساس العالج بالموجات وتطبيقا

 فوق الصوتية والصوتية والموجات فوق الصوتية تدفق اآلثار التي يحدثها الحيوي. 

 -المراجع الرئيسية:

- R. S. Khandpur., “Handbook of Biomedical Instrumentation”, 3rd ed. McGraw Hill 

Education, 2014. 

- J. Bronzino, “The biomedical engineering handbook: Medical Devices and Systems”, 3rd 

ed. CRC Press, 2006. 

- J. Bronzino, “The biomedical engineering handbook: Biomedical Engineering 

Fundamentals”, 3rd ed. CRC Press, 2006. 

- T. Szabo, “Diagnostic ultrasound imaging”, Academic Press, 2004. 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 385 
معالجة الصور الطبية 

 الرقمية

 معمل  تمرين محاضرة 
(75+50+00=125 ) 

2 1 0 

      -محتويات المقرر:

البصري   النظام   : الصوره    -اإلنسان   مقدمة  البيانات    -دقة  :   -تقطيع  المكاني  الخطيه ، تحسين الصوره في المجال  االنظمه 

المكانيه   الثنائي   -المرشحات  ويلش  وحول  االبعاد  الثنائي  فورير  محول  الصوره:  تحويالت   ، للصوره  البياني  الرسم  معادلة 

المخ االنواع  الترددي:  المجال  في  الصوره  تحسين   ، الملونه  االبعاد  الصور  معالجة   ، الترددي  المجال  في  للمرشحات   -تلفه 

 تجزئ الصور 

 -المراجع الرئيسية:

- R. Gonzalez and R. Woods, “Digital image processing”, Pearson Education Pvt.Ltd, 

2016. 

- John L. Semmlow, “Biosignal and Medical Image Processing”, CRC Press, 2014. 

- M. A.Joshi, “Digital Image Processing An Algorithmic Approach”, Phi Learning 

.Pvt.Ltd, 2013. 
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 386 
مقدمة الميكانيكا 

 الحيوية

 معمل  تمرين محاضرة 
(75+50+00=125 ) 

2 1 0 

 -محتويات المقرر:

الحركي  حليل   الحيه   –الجهاز  لالنسجه  الميكانيكيه  الخواص  والفخذ(  الكوع   ( المفاصل  في  األفعال  ردود  قوى 

والعضالت(   العظام    -)العظام,الغضاريف,االوتار,االربطه  في  الداخليه  اإلجهادات    –اإلجهادات  اإلنهيار    –تركيزات   –تقييم 

 يذ األنشطه,تحليل وتصميم المفاصل الصناعيه.علم الحركه:تحليل حركة اإلنسان , الشغل والطاقه لتنف

 -المراجع الرئيسية:

- C. Oomens, “Biomechanics: concepts and computation”, Cambridge, 2009. 

- C. Kirtley, “Clinical gait analysis”, Elsevier, 2006. 

- M. Adrian and J. Cooper, “Biomechanics of human movement”, Madison, Wis.: Brown 

& Benchmark, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  60                                                                                              الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات -المعهد العالى للهندسة بالشروق  

                                                                                                      

 

 

 

 

 ( BIS 48c)  3 مقررات إختياري تخصصى

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 481 
الليزر والضوئيات  

 الطبية الحيوية 

 معمل  تمرين محاضرة 
(75+50+00=125 ) 

2 1 0 

      -:محتويات المقرر 

 –التشخيص الطبي الحيوي  –الكشف الضوئي وتقنيات التصوير  –االجزة الضوئيه  –لضوئيات وخصائص االنسجه الضوئيه ا

تقنيات العالج.اساسيات وسالمه الليزر، أنواع الليزر، تفاعل الليزر مع االنسجة ، وتطبيقات الليزر في الطب، وتطبيقات الليزر 

 ليزر في طب العيون، تطبيقات الليزر في طب األسنان، وتطبيقات الليزر في الهندسة في طب األمراض الجلدية، وتطبيقات ال

 -المراجع الرئيسية:

- M. Niemz, “Laser-Tissue Interactions: Fundamentals and Applications”, 3rd ed. Springer, 

2004. 

- T. Karu, “The science of low-power laser therapy”, Gordon and Breach, 1998. 
 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 482 
التعرف على النماذج في  

 المجاالت الطبية

 معمل  تمرين محاضرة 
(75+50+00=125 ) 

2 1 0 

      -محتويات المقرر:

األصغر ، والمواصفات ، الدالة المميزة وأسطح التميز  نظرية بايز إلتخاذ القرارات : التوصيف باستخدام فئتين ، معدل الخطأ   

الوسائل الالبارامترية : تقدير الدالة االحتمالية ، نوافذ بارزن ،    -نظرية بايز للحالة المتقطعة    -الدالة المميزة للتوزيع الطبيعى    -

الدالة الخطية المميزة :   -لدالة المميزة المتعددة  التقدير باستخدام الجوار األقرب ، دالة فيشر الخطية المميزة ، التحليل باستخدام ا

 الدالة الخطية المميزة ذات أقل  المربع للخطأ ، وسيلة البرمجة الخطية .

 -المراجع الرئيسية:

- S. Theodoridis and K. Koutroumbas, “Pattern recognition”, 4th ed. Elsevier/Academic 

Press, 2009. 

- S. Theodoridis and K. Koutroumbas, Introduction to Pattern Recognition: A Matlab 

Approach. Academic Press, 2009. 

- H. Bunke, “Hybrid methods in pattern recognition”, World Scientific, 2002. 
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 483 المواد الحيوية 
 معمل  تمرين محاضرة 

(75+50+00=125 ) 
2 1 0 

      -محتويات المقرر:

الهندسيه   المواد  عن  الحيويه    –مقدمه  المواد  الحيويه    –تصنيف  النموذجيه    –التوافقيه  المعدنيه  الحيويه  الخواص   –المواد 

تاكل المواد المعدنيه المستخدمة في زراعة   –المستخدمة في زراعة االعضاء  متانة المواد المعدنيه    –الميكانيكيه للمواد الحيويه  

 مواد البوليميرات الحيويه. –السيراميك الطبي  –معالجة االسطح المعدنيه  –االعضاء 

 -المراجعالرئيسية: 

- B. Ratner, A. Hoffman, F. Schoen and J. Lemons, “Biomaterials Science: An 

Introduction to Materials in Medicine”, 2nd ed. Academic Press, 2014. 

- J. Park and R. Lakes, “Biomaterials: An Introduction”, 3rd ed. Springer, 2007. 

- D. Wise, “Human biomaterials applications”, Humana Press, 1996. 
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 ( BIS 48d)  4 إختياري تخصصى مقررات

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 484 
معدات الطب النووي  

 والعالج اإلشعاعي

 معمل  تمرين محاضرة 
(75+50+00=125 ) 

2 1 0 

      -:محتويات المقرر 

واالشعاع   والطاقة  األضمحالل    –المادة  المواد    –األشعاعى  كينماتيكا   مع  األشعاع  الصور    –تفاعل  توليد  أجهزة    –أجهزة 

المقعية البناء    -األشعة  اعادة  والطاقم    –خوارزمات  المريض  العالج    –امان  قبل  المحاكاه    –التصوير  اجهزة   –اجهزة 

مقدمه    –التحقق من العالج    –توصيل العالج المتقدم    –اساليب توجيه االشعاع    –التخطيط للعالج    –الميجافولت والكيلو فولت  

 استخدام النظائر المشعه في التصوير والعالج. –عن الحمايه من االشعاع 

 -المراجع الرئيسية:

- R. S. Khandpur., “Handbook of Biomedical Instrumentation”, 3rd ed. McGraw Hill 

Education, 2014. 

- J. Bronzino, “The biomedical engineering handbook: Medical Devices and Systems”, 3rd 

ed. CRC Press, 2006. 

- J. Bronzino, “The biomedical engineering handbook: Biomedical Engineering 

Fundamentals”, 3rd ed. CRC Press, 2006. 

- H. Zaidi, “Quantitative analysis in nuclear medicine imaging”, Springer, 2006. 
 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 485 
الرسومات ثالثية االبعاد  

 فى المجاالت الطبية

 معمل  تمرين محاضرة 
(75+50+00=125 ) 

2 1 0 

      -محتويات المقرر:

مقدمة لهذه التقنيات من    .التطبيقات الجديدة من التصوير الطبيصورة ثالثية االبعاد مستخدمة في العديد من للطرق إعادة البناء 

بناء   إلعادة  البرمجة  أدوات  من  سلسلة  تطوير  الطبيالخالل  التصوير  في  االبعاد  ثالثية  الطرق    .صورة  من  لعدد  تغطية 

حول إعادة البناء صورة     ويتم تنظيم مشروع يوفر المعرفة العملية   .األساسية الرياضية المستخدمة في سياق التصوير الطبي

2D     3وD الطب على حد سواء شفويا  .في مجال  البحث  نتيجة  وتقديم  تقييم  المشاكل، فضال عن  في حل  الخبرة  يوفر  كما 

( وإعادة  non-uniformly sampled dataوخطيا بما في ذلك الصور الالزمة وإعادة بناء من صور غير متساوية االبعاد )

)البناء من   بيانات  البناء من  وإعادة  إسقاط مختلفة  تلقائياundersampledبيانات  الصور  تركيز  اختيار   .(، مع ضبط  وسيتم 

المغناطيسي   بالرنين  التصوير  من  المقطعي  (MRI)أمثلة  التصوير  السينية  األشعة   ،(CT) الرسم االنبعاثات  وبوزيترون   ،

 ...(PET)السطحي 

 -المراجع الرئيسية:

- R. Gonzalez and R. Woods, “Digital image processing”, Pearson Education Pvt.Ltd, 

2016. 

- John L. Semmlow, “Biosignal and Medical Image Processing”, CRC Press, 2014. 

- M. A.Joshi, “Digital Image Processing An Algorithmic Approach”, Phi Learning 

.Pvt.Ltd, 2013. 
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 486  الهندسة التأهيلية 
 معمل  تمرين محاضرة 

(75+50+00=125 ) 
2 1 0 

      -محتويات المقرر:

التأهيل   األجهزة  تصميم  الصناعية،  واألطراف  العظام  تقويم  أجهزة  وتصميم  المشي،  وتحليل  قياس  التأهيل نظام  الصناعي، 

الكهربائي الوظيفي، والتصميم للوقاية من اإلصابات الرياضية واإلصابات المهنية )بيئة العمل(، تأهيل أجهزة تقويم ، والهندسة 

 العصبية .  تقييم للتأهيل و لألجهزة التعوضية  اختياري : أجهزة لضعاف السمع وضعاف الرؤية. 

 -المراجعالرئيسية: 

- C. Oomens, “Biomechanics: concepts and computation”, Cambridge, 2009. 

- C. Kirtley, “Clinical gait analysis”, Elsevier, 2006. 

- M. Adrian and J. Cooper, “Biomechanics of human movement”, Madison, Wis.: Brown 

& Benchmark, 1995. 
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 ( BIS 49x)   1تميز  إختياري  مقررات

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 491 
تصميم األجهزة الطبية  

 واختبارها 

 معمل  تمرين محاضرة 
(75+50+00=125 ) 

2 1 0 

      -:محتويات المقرر 

الدوائر االلكترونية   -يتضمن المقرر تطبيق األسس الهندسية في تصميم جميع مكونات أحد األجهزة الطبية متضمنة الحساسات  

  -تصميم واجهة المستخدم  -أنظمة العمل و برمجتها  -التحكم  -التماثلية و الرقمية و التواصل مع المعالجات الدقيقة أو الحاسوب 

 تطبيقات.    -تطوير الجهاز  -العالمية لألمان  تطبيق المواصفات القياسية

 -المراجع الرئيسية:

- M. Kutz, “Standard handbook of biomedical engineering and design”, McGraw-Hill, 

2003. 

- N. Cross, “Engineering Design Methods”, John Wiley & Sons Ltd, 2001. 

- R.F.Fries, “Reliable Design of Medical Devices”, CRC/Taylor & Francis, 1997 

- T. A. Hunter, “Engineering Design for Safety”, McGraw-Hill , 1992. 
 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 492 
الرؤية بإستخدام الحاسوب  

 في المجاالت الطبية 

 معمل  تمرين محاضرة 
(75+50+00=125 ) 

2 1 0 

      -محتويات المقرر:

الميزات وحافة  المكانية والتردد.  المجاالت  الصورة والمرشحات في  الصور. تحسين  الحاسوب ومعالجة  مقدمة واسعة لرؤية 

 -مطابقة الصورة  والكشف عن الحدود. الميزات ومطابقة الصورة. تقطيع الصورة. تقنيات التصنيف. التعرف على الصور.   

 تطبيقات طبيه

 -المراجع الرئيسية:

- R. Gonzalez and R. Woods, “Digital image processing”, Pearson Education Pvt.Ltd, 

2016. 

- John L. Semmlow, “Biosignal and Medical Image Processing”, CRC Press, 2014. 

- M. A.Joshi, “Digital Image Processing An Algorithmic Approach”, Phi Learning 

.Pvt.Ltd, 2013. 

- M. Šonka, V. Hlavac and R. Boyle, “Image processing, analysis, and machine vision”, 

3rd ed. Cengage Learning, 2008. 

- B. Yegnanarayana, “Artificial neural networks”,. Prentice-Hall of India, 2005. 

- D. Hudson and M. Cohen, “Neural networks and artificial intelligence for biomedical 

engineering”,. Wiley-IEEE Press, 2000. 
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 493 
مقدمة الميكاترونيكس 

 في الطب 

 معمل  تمرين محاضرة 
(75+50+00=125 ) 

2 1 0 

      -محتويات المقرر:

الكهروميكانيكية   النظم  لتصميم  منظم  نهج  واتباع  الميكاترونكس،  هندسة  مجال  في  التدريب  لتوفير  البرنامج  هذا  تصميم  تم 

التقنيات واألدوات الالزمة لدمج أفضل   الميكاترونكس 'في خط متقدمة.المهندسين  يكونو قادرين على تنفيذ أحدث  الممارسات 

 الهجوم في مرحلة التصميم. ومن أمثلة ذلك : أفران الميكروويف واألجهزة الطبية 

 -المراجعالرئيسية: 

- S. Salivahanan, “Control systems engineering”, Pearson education india, 2015. 

- D. Alciatore, “Introduction to mechatronics and measurement systems”, 3rd ed. McGraw 

Hill, 2007. 

- Ogata, K. "Modern control engineering", 5th ed., 2010 

- J. Billingsley and R. Bradbeer, “Mechatronics and Machine Vision in Practice”, Springer, 

2008 

- Ogata, K. "Discrete time control system  ", 2nd ed., 1995 
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 ( BIS 49y)   2تميز  إختياري  مقررات

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 494 
موضوعات متقدمة في 

 األجهزة الطبية 

 معمل  تمرين محاضرة 
(75+50+00=125 ) 

2 1 0 

      -:محتويات المقرر 

موضوعات حديثة في مجال األجهزة الطبية ال تغطيها المقررات األخرى و يتحدد محتواها من أستاذ المقرر و يتضمن المقرر  

 يقرها مجلس القسم

 -المراجع الرئيسية:

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 495 
موضوعات متقدمة في 

 المعلوماتية الطبية

 معمل  تمرين محاضرة 
(75+50+00=125 ) 

2 1 0 

      -محتويات المقرر:

يتضمن المقرر موضوعات حديثة في مجال المعلوماتية الطبية ال تغطيها المقررات األخرى و يتحدد محتواها من أستاذ المقرر  

 و يقرها مجلس القسم.   

 -المراجع الرئيسية:
 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

BIS 496 
موضوعات متقدمة في 

 الحيويةالميكانيكا 

 معمل  تمرين محاضرة 
(75+50+00=125 ) 

2 1 0 

      -محتويات المقرر:

يتضمن المقرر موضوعات حديثة في مجال الميكانيكا الحيوية ال تغطيها المقررات األخرى و يتحدد محتواها من أستاذ المقرر  

 و يقرها مجلس القسم.   

 -المراجعالرئيسية: 
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 مقرارات اإلنسانيات اإلختيارية
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مقرارات اإلنسانيات اإلختيارية جداول   

 إسم المقرر  كود المقرر 

(HUM 261)  1المقرر اإلختياري  

 مجموع درجات المقرر

 ً  توزيع الدرجات  توزيع الساعات إسبوعيا
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أخالقيات المهنة للمهندس 

 الطبي 
2 1 -  3 60 40 - 2 100 

 100 2 - 40 60 3  - 1 2 التفكير العلمي واإلبداعي  

 (HUM 263)  2المقرر اإلختياري   

 100 2 - 40 60 3  - 1 2 مبادئ االقتصاد  

 100 2 - 40 60 3  - 1 2 الدعاية والتسويق  

 (HUM 361)  3المقرر اإلختياري   

 100 2 - 40 60 3  - 1 2 االستراتيجي التخطيط  

 
إدارة المخاطر في المنشآت  

 الصحيــة 
2 1 -  3 60 40 - 2 100 

 (HUM 362)  4المقرر اإلختياري   

 
الجودة واالعتماد للخدمات  

 الصحية 
2 1 -  3 60 40 - 2 100 

 100 2 - 40 60 3  - 1 2 إدارة المنشآت الصحية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  69                                                                                              الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات -المعهد العالى للهندسة بالشروق  

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 المحتوى العلمي لمقرارات اإلنسانيات اإلختيارية 

 ( HUM 261)  1إختياري إنسانيات  مقررات

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

 
أخالقيات المهنة  

 للمهندس الطبي

 معمل  تمرين محاضرة 
(60+40+00=100 ) 

2 1 0 

      -:محتويات المقرر 

العقود   على  التركيز  مع  العامة  )أسسه  المدنى  القانون  على  ،اضواء  التشريع  وقواعد  أسس   ، ووظيفته  القانون  تعريف 

المهنى( أضواء عاى قانون  فيما يتعلق بعمله  الجنائية على المهندس  المسئولية  الجنائى )  القانون  والتعويضات ( أضواء على 

االل  ( النقابات  قانون  عاى  أضواء   ، الشركات    العمل  قانون  عاى  أضواء   ) الشرف  ميثاق   ، التأديب   ،  تزامات 

) تأسيس الشركات ومؤسسات األفراد ، حوافز وضمانات االستثمار ( أضواء عاى قوانين الضرائب وأنواعها ، أضواء عاى 

المهن   أخالقيات  ، مجاالت وأهداف  التحقيق والتقاضى  اجراءات   ، البيئه  لحماية  المنظمة  ، نظريات مذهب  القوانين  الهندسية 

المنفعة والحقوق والواجبات ، طبيعة المهن الهندسيه )األمان والمخاطر واالهمال ( السلوك المهنى والمسئوليات تجاه العمالء  

 ورؤساء العمل ، قواعد األخالقيات .  

 -المراجع الرئيسية:

J. Harris, M. S. Pritchard, and M. J. Rabins, “Engineering Ethics: Concepts and Cases”, 2008 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

 التفكير العلمي واإلبداعي  

 معمل  تمرين محاضرة 
(60+40+00=100 ) 

2 1 0 

      -:محتويات المقرر 

التحليل    -المشاهدة والتجريب واستخالص الفرضيات العلمية  -العلمي تطور التفكير    -تعريف التفكير العلمي وخصائصه وأهدافه

البيانات   -والتجميع البيانات   -تحليل  تحليل  خالل  من  العالقات  الحياتية.اإلبداع   -اكتشاف  المجاالت  شتى  في  شهيرة  تطبيقات 

تحفيز اإلبداع الفني والتقني    -فولة المبكرةكيفية التحفيز على اإلبداع منذ الط  -اإلبداع األدبي والفرق عن اإلبداع العلمي  -كمفهوم

 اكتساب مهارات لكيفية استخراج األفكار المبدعة وقياسها واختبار أفضلها.  -والتطبيقي في المجاالت الحياتية

 -المراجع الرئيسية:

D. Simonton, “Creativity in science”, Cambridge University Press, 2008. 
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 ( HUM 263)   2إختياري إنسانيات  مقررات

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

مبادئ االقتصاد   

 واإلحصاء

 معمل  تمرين محاضرة 
(60+40+00=100 ) 

2 1 0 

      -:محتويات المقرر 

ومزاياه وعيوبه والسياسات االقتصادية التي يتبعها  وتتناول التعريف بالنظم االقتصادية التقليدية ، وخصائص النظام الرأسمالي  

، كما يتناول أيضا خصائص النظام االشتراكي ومزاياه وعيوبه والسياسات االقتصادية التي يتبعها ، ثم يتناول بعد ذلك النظم  

ت االقتصادية للنظم االقتصادية المعاصرة وهى عبارة عن نظم مختلطة تجمع بين النظامين الرأسمالي واالشتراكي ، والسياسا

النقود   الرقابة على عرض  مثل   ( النقدية  ( والسياسات  الحكومي  الضرائب واإلنفاق  ) مثل  المالية  السياسات  المختلطة وتضم 

 واسعار الفائدة ( والسياسات التجارية

 –المتقطعة والمتصلة المتغيرات العشوائية  -قاعدة بيز–األحتمال المشروط   –قوانيين األحتماالت  –مسلمات األحتماالت 

أختبارات  –األنحدار  –األرتباط  –قياسات النزعة المركزية   –األحصاء الوصفي  –التوزيعات األحتمالية المتقطعة والمتصلة 

 أختباراتالثقة –الفروض 

 -المراجع الرئيسية:

C. Gouriéroux and A. Monfort, “Statistics and econometric models”, Cambridge Univ. Press, 

2002. 
 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

 الدعاية والتسويق  
 معمل  تمرين محاضرة 

(60+40+00=100 ) 
2 1 0 

      -:محتويات المقرر 

كيفية توظيف مندوبي    -ومنظومة قوة المبيعاتعملية البيع الشخصية    -إدارة قوة المبيعات االستراتيجية  -مقدمة لمجال المبيعات

المتقدمين  -المبيعات  وتوظيف  المبيعات  -اختيار  برنامج  المبيعات  -تطوير  قوة  والمصروفات    -تحفيز  المبيعات  قوة  مكافآت 

التسويق وتحليل  تكلفة    -تحليل حجم المبيعات  -أقاليم المبيعات   -التنبؤ للمبيعات وتطوير الميزانيات  -قيادة قوة المبيعات  -والنقل

 المسؤوليات واألخالقيات المهنية والقانونية في كتابة العطاءات.  -تقييم األداء -الربحية

 -المراجع الرئيسية:

L. Ang, “Integrated Marketing Communications”, Cambridge University Press, 2013. 
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 ( HUM 361)   3إختياري إنسانيات  مقررات

ً  اسم المقرر الكودى الرقم   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

 التخطيط االستراتيجي  
 معمل  تمرين محاضرة 

(60+40+00=100 ) 
2 1 0 

      -:محتويات المقرر 

تعتبر   التي  اإلستراتيجية  باإلدارة  التعريف  كذلك  المنظمة،  في  للتخطيط  تطبيقها  يمكن  التي  والطرق  بالمفاهيم  الطالب  تعريف 

 . االستراتيجي  للتخطيط  اإلدارية،   و األساس  المنظمات  في  المستخدمة  التخطيط  ومفاهيم وطرق  أسس  احتياجات    فهم  تحديد 

المجتمع من الخدمات وما يحقق رفاهية المجتمع، تطبيق مراحل التخطيطية على الخدمات المقدمة من المنظمات اإلدارية، فهم  

التخطيط االستراتيجي وتطب المنظمات اإلدارية،أسس ومبادئ  التخطيط االستراتيجي ومراحله على       يقها على  تطبيق مبادئ 

 المنظمات اإلدارية

 -المراجع الرئيسية:

D. McClean, “Strategic Planning: As Simple as A,B,C”,. Lulu Publishing Services, 2015. 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

إدارة المخاطر في  

 المنشآت الصحيــة

 معمل  تمرين محاضرة 
(60+40+00=100 ) 

2 1 0 

      -:محتويات المقرر 

المخاطر   إدارة  المخاطر    –مفهوم  المشروع ومخرجاته    –تصنيف  مع  وتفاعلها  المخاطر  إدارة    –تقييم  إعداد خطة  إرشادات 

المخاطر على    –المخاطر   إدارة  المشروع  تأثير  المشروع    –زمن وتكلفة  فترة  المخاطر على مدى  في  للتغيرات   –االستجابة 

إدارة المخاطر في   –إدارة المخاطر بالمصانع والمشاريع الهندسية  –إنشاء خطط الطواريء للتعامل مع المخاطر عند حدوثها  

 .المجال التخصصي

مة للسالمة الكهربائية و األثار الفسيولوجية ، السالمة الميكانيكية  دراسة في الميكروبيولوجي و عالقته بالمخاطر الحيوية ، مقد

بيئة   في  السالمة  تحقيق  علي  الجودة  نظم  أثر  السالمة من مخاطره.  ، مخاطراإلشعاع وطرق  )السمية(  الكيميائية  السالمة    ،

 المستشفيات. 

 -المراجع الرئيسية:

- J. F. Dyro, “Clinical Engineering Handbook”, Academic Press , 2004. 

- R.F.Fries, “Reliable Design of Medical Devices”, CRC/Taylor & Francis, 1997 

- David A. Simmons, “Clinical Engineering Manual”, Scientific Enterprises, 1988. 

- R. Miller, E. Swensson and J. Robinson, “Hospital and healthcare facility design”, 3rd ed. 

New York: W. W. Norton & Company, 2012. 
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 ( HUM 362)  4 إختياري إنسانيات مقررات

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

الجودة واالعتماد   

 للخدمات الصحية 

 معمل  تمرين محاضرة 
(60+40+00=100 ) 

2 1 0 

      -:المقرر محتويات 

اتباعها   واجب  معايير  من  يتضمنه  وما  الصحية  الرعاية  تقديم  في  الشاملة  الجودة  بمفهوم  الطالب  تعريف  الى  المقرر  يهدف 

 والتوكيد على تنفيذها، كما يهدف المقرر الي التعريف بجهات االعتماد العالمية وأهدافها وطرق تطبيقها. 

 -المراجع الرئيسية:

- J. F. Dyro, “Clinical Engineering Handbook”, Academic Press , 2004. 

- R.F.Fries, “Reliable Design of Medical Devices”, CRC/Taylor & Francis, 1997 

- David A. Simmons, “Clinical Engineering Manual”, Scientific Enterprises, 1988. 

- R. Miller, E. Swensson and J. Robinson, “Hospital and healthcare facility design”, 3rd ed. 

New York: W. W. Norton & Company, 2012. 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

 إدارة المنشآت الصحية 
 معمل  تمرين محاضرة 

(60+40+00=100 ) 
2 1 0 

      -:محتويات المقرر 

االستراتيجية ، تحديد االهداف ، بيئة العمل ، العملية االدارية ، التخطيط ، التنظيم ، المراقبة ، القيادة ،    -االدارة :مدخل نظم  

اإلطار العام لخدمات الرعاية الصحية فى مصر ، التحديات التى تواجه قطاع ،    قواعد ادارة الجودة  ،    التحفيذ ، اتخاذ القرار

 صحى وانواعه ، التنظيم الهيكلى لخدمات الرعاية الصحية فى مصر ، تمويل الرعاية الصحية الصحه فى مصر ، التامين ال

 -المراجع الرئيسية:

- J. F. Dyro, “Clinical Engineering Handbook”, Academic Press , 2004. 

- R.F.Fries, “Reliable Design of Medical Devices”, CRC/Taylor & Francis, 1997. 

- M. Burrows, “Management For Hospital Doctors”, 1994. 

- David A. Simmons, “Clinical Engineering Manual”, Scientific Enterprises, 1988. 

- R. Miller, E. Swensson and J. Robinson, “Hospital and healthcare facility design”, 3rd ed. 

New York: W. W. Norton & Company, 2012. 



 

 

 

 

 

 

 


