
 4مقررات المستوى  

 اوال المقررات االجبارية

 الفصل الدراسي االول
 

UR446 الكود 

 المجال جامعية  متطلبات

 العنوان أقتصاد هندسي

عددددددددددددددددددددددددد  محاضرة( 2) ساعة معتمدة 2

 الساعات

 المتطلبات -

القيمة -التكاليف -الطلب والعرض -مقدمة في االقتصاااااااد 

الجااادو  -المقاااا باااة بيا ال ااادا ااا -الزمنياااة لتاااداوو النق د

التحلي  االقتصاااادل للمعاااروعاط في قطا   -االقتصااااد ة

القيمة الزمنية  -مفاهيم اإلقتصااااد والتكلفة -األعماو العامة

  -لترميز الدالىا -إبسياب النقد المتعدد والمتسلس  -للنقد
 

 المحتوي

 

 

ACE 478 الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان الميكاتروبيك

عددددددددددددددددددددددددد  عملي( 1محاضرة + 2) ساعة معتمدة 3

 الساعات

 المتطلبات  004CR ميكابيكا هندسية 

واجهااة الاادوا رح متحكمر بعرة عااامااة الماااد ااة األجهزة 

هندساااة الميكاتروبك ر والقي د واالتصااااالط ح مقدمة في 

تعر ف الميكااااتروبياااكح بهم التصااااااميم الميكااااتروبياااكح 

وأجهزة االسااااتعااااعا  والمحرظاط في بعم الميكاتروبيكح 

وبماذج النعام والمك باط الميكابيكيةح االسااااتعراض على 

الكهربا يةح عنصاااااار المطابقة  magnetismsمك باط و

 والم اصفاط.
 

 المحتوي



 الجزء العملي

معااالجااة  -تحكم  -الروب تاااط  -والمعاااااا  ط النمااةجااة 

 والتحلي  واألمثلية -اإلشا ة 

 
 

ACE 431  الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان أجهزة الط ية

عددددددددددددددددددددددددد  تمر ا( 1محاضرة +  2) ساعة معتمدة 3

 الساعات

 المتطلبات 263ACE علم وظا ف االعضاء 

مادة ه  إدخاو النعم ال ي ل جية وتط يق م ادئ  هدف ال ت

الهندسة )الكهربا ية والميكابيكية( في ح  المعاظ  الط ية 

الحي  ة. المعااااظ  الةاصاااة والمتطل اط ال سمة لتساااجي  

ح ما EMGح ECGوتحلي  اإلشاااااااا اط ال ي ل جيةح أل 

ال عااارل ما مك راط الصااا ط  subjects.Theتصاااميم 

أجهزة لتكييف اإلشاااااااا اط التناظر ة. د اساااااااة المةا ر 

الصاااحية المحتملة المرت طة قياإل اإلشاااا اط ال ي ل جية. 

د اساااااااااة عااالااام وظاااا اااف األعضااااااااااء والاااتعااااااااار ااا  

ي ل جياااة اإلشاااااااااا اط  systems.Analysisو لفسااااااا ا

 ال ي ل جية ذاط الصلة.

 المحتوي

 

 الفصل الدراسي الثاني
 

UR448  الكود 

 المجال جامعة متطلبات

 العنوان أدا ة معروعاط 

عددددددددددددددددددددددددد  محاضرة( 2) ساعة معتمدة 2

 الساعات

- 
 

 المتطلبات



اسااتيعاب ومعرفة المفاهيم األساااسااية والمها اط التحليلية 

 التةطيط -للقرا اط المؤثرة فى إدا ة المعااااااروعااااط

والتنعيم لمعاااااارو  فى بياااة أعماااو مت يرة ومرظ ااة ما 

استةدام أمثلة  -خ و اظتساب تقنياط وأدواط الليا والعدة

 تربط النعر اط بحاالط للد اسة

 المحتوي

 
 

ACE 420  الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان ميكروظنترولر واألبعمة المدمجة

عددددددددددددددددددددددددد  تمر ا(  1محاضرة + 2) ساعة معتمدة 3

 الساعات

 المتطلبات  264ACEدوا ر الكتروبية 

النعم وأجزء الميكروظنترولرح بعم متحكم على قاااد اط 

IO  مااا ماايااكااروظاانااتاارولاار. باارمااجاااة مااتااقااادماااة عاالااى

. د اساااااااااة Cماايااكااروظاانااتاارولاار والااتااجااماا ح وحااااالط 

للميكروظنترولر أبعمة  قابة. محاظاة ومضاااااهاة ل ساااار 

 محددة. 

 المحتوي

 

 

ACE 484  الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان القياساط الكهربية الحي  ة

عددددددددددددددددددددددددد  تمر ا( 1محاضرة + 2)ساعة معتمدة  3

 الساعات

 المتطلبات ACE 311اإللكتروبياط الط ية 

ية لنعام الطب الحي ل   -أقطاب  -المك باط األسااااااااساااااا

مك راط  -مااا كرو وإبر وسااااااط  األقطاااب الكهربااا يااة 

ح ومك راط الصااااااا ط Preamplifiers -الصااااااا ط 

مك ر للصااااا ط  -التفاضاااااليح مك ر للصااااا ط المروحية 

باااعااام  -أ ج  - ECG - EEG - EMGالاااعااازلاااة. 

 الط و الم جي النم ذجية. -الرصاص و رق تسجي  

 المحتوي

 



 
ACE 480  الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان معرو  تةرج  

محاضارة 1) سااعة معتمدة في الفصا  الد اساي االوو 2 

 عملي(1+

 عملي( 2)  الفص  الد اسي الثابيساعة معتمدة  2

عددددددددددددددددددددددددد 

 الساعات

 معرو  تط يقي
 

 المتطلبات

م ضاااا عاط معاااارو  أساااااسااااي للتةرج.  ةتا  الط ب 

المعااااارو   فى مجاالط إهتمامهم وما خ و اساااااتعاااااا ة 

المعااااارف األظاد مى. والمعاااااا    تقترب حل و لتط يقاط 

هندسااية باسااتةدام المنهم الهندسااى المتكام . و قدم بح  

 وتقر ر فى المعرو  الة   تم إختيا ه للمعرف األظاد مى

 المحتوي

 

  



 

 اإلختياريةمقررات ال:ثانيا
 

ACE 441 الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان معالجة ص     ية متقدمة 

عملي  -تمر ا +  2محاضاارة +  2ساااعاط معتمدة  )  3

) 

عددددددددددددددددددددددددد 

 الساعات

 المتطلبات ACE 375 معالجة اإلشا اط الرقمية

المنهجيااةر المفاااهيم والة ا سمياااطح واتةاااذ تاادابير ما 

اثنيا أو عدة صااا   مةتلفةح  coregistrationالتعااااب  و

coregistration  على أسااااإل النقا  أو شااادةح وأسااااليب

الااتااحسااااااااياااح وتااحاااد اااد حااجاام األخااطااااءح وتااطاا اايااق 

coregistration ( عدد ال ساااااااا ط  / PET / MRالمت

CT) حcoregistration  .في الطااااقاااة الن و اااة الطاااب

coregistration  غااياار جاااامااادةر  اارق الاامااعاالاامااياااة

. صاااااا  ة multiresolutionوال معلميااةح وأسااااااااليااب 

ح غااام،(ح multiresolutionمطااابقااةر  رق )ت ااا اح 

 والتص  .

 المحتوي

 

ACE 442 الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان التعرف على األبما  في االالط واالبعمة الحي  ة 

عملي  -تمر ا +  2محاضاارة +  2ساااعاط معتمدة  )  3

) 

عددددددددددددددددددددددددد 

 الساعات

 المتطلبات ACE 387 التحكم الةظيةأبعمة 

هةا بالط   ساااا ف ت طي م ادئ التعرف على األبما  في 

النعام ال صارل في ساياق معالجة المعل ماط في الكا ناط 

الحية وأجهزة الكم ي تر. وتعاااام  الم ضاااا عاط تعااااكي  

بمطح والتفساايرح وتصاانيفر الرا ة الحاساا بية مقا بة م  

 الرا ة ال ي ل جية.

 المحتوي

 

ACE 443 الكود 



 المجال متطلبات التخصص

 العنوان تصميم االجهزة التع  ضية 

عملي  -تمر ا +  2محاضاارة +  2ساااعاط معتمدة  )  3

) 

عددددددددددددددددددددددددد 

 الساعات

 المتطلبات ACE 375 معالجة اإلشا اط الرقمية

بعرة عامة على المعيناط والتصاااااميمح المحرجح وأجهزة 

الحاساا ب. واجهة اإلبساااآل وا لة االسااتعااعا  وتكن ل جيا 

 والسيطرةح الع ام  ال عر ة. االعت ا اط السر ر ة.

 المحتوي

 

ACE 444 الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان الهندسة السر ر ة

عملي  -تمر ا +  2محاضاارة +  2ساااعاط معتمدة  )  3

) 

عددددددددددددددددددددددددد 

 الساعات

 المتطلبات ACE 311 اإللكتروبياط الط ية

إلدخاو الهندسااة الساار ر ة للط ب )الكهربا ية( الهندسااة. 

الصااحية العنا ة أبعمة التسااليمر منعمةح االقتصااادح  م س 

والمعا ير وتدفق المعل ماط والمناولةح وبربامم الهندسااااة 

السااااار ر ةح وبربامم السااااا مةح معداطر شاااااراءح بربامم 

  قية.التحكم والصيابة والج ابب القاب بية واألخ

 المحتوي

 

ACE 445 الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان الميكابيكا الحي  ة 

عملي  -تمر ا +  2محاضاارة +  2ساااعاط معتمدة  )  3

) 

عددددددددددددددددددددددددد 

 الساعات

 المتطلبات CR 004 2ميكابيكا هندسية

ما جساااااام اإلبسااااااااآل. التكيفاط الهيكلية  الميكابيكامقدمة 

كا كابي ق ح و المي ق  الحم لةح والتن  الحرا  ة لتحساااااايا ب

 واالخت ا اط. وأبتقاو الطاقةوالمحاظاة 

 المحتوي

 

 

ACE 446 الكود 



 المجال متطلبات التخصص

 العنوان حرظية والد ناميكا الحرا  ة ما النعم ال ي ل جية

عملي  -تمر ا +  2محاضاارة +  2ساااعاط معتمدة  )  3

) 

عددددددددددددددددددددددددد 

 الساعات

 المتطلبات ACE 181 علم التعر  

أساسياط الد ناميكا الحرا  ة والتحلي  الحرظي ظما تط ق 

على النعم والتكن ل جياط الط ية الحي  ة. وسااايتم عرض 

الم ادئ األساااااااسااااااية في الد ناميكا الحرا  ةح بما في ذلك 

الثااابيح والع قاااط المت ااادلااة بيا القاااب آل األووح القاااب آل 

المت يراط الحرا  ة. وت طي أ ضا األدواط األساسية في 

سير بياباط معدوح حرظية  التحلي  الحرظيح بما في ذلك تف

ية.  تم تقد م الطلب إلى النعم ال ي ل جية  لدوا  االبز مح وا

 والتكن ل جيا الط ية الحي  ة.

 المحتوي

 

ACE 447 الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان الطاقة المتجددة 

عملي  -تمر ا +  2محاضاارة +  2ساااعاط معتمدة  )  3

) 

عددددددددددددددددددددددددد 

 الساعات

 المتطلبات ACE 172 2إلكتروبياط 

 -تنفيااة الطاااقااة المتجااددة  -مقاادمااة في الطاااقااة المتجااددة 

التحكم في  -العناصاار الر يسااية في مجاو الطاقة المتجددة 

 الطاقة المتجددة.

 المحتوي

 

ACE 448 الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان التط يب عا بعد

 عدد الساعات تمر ا( 2محاضرة +  2ساعاط معتمدة  )  3

 المتطلبات ACE 281 القياساط الكهربا ية

تا  خ التط يب عا بعدح بل ج مةطط بعام التط يب عا 

بعدح تعر ف التط يب عا بعد والصاااحة عا بعد والرعا ة 

ب   ما المعل ماطح ب    -telemedicineتيليح أجهزة 

 المحتوي



 

 

ACE 449 الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان الطب الن ول

عددددددددددددددددددددددددد  تمر ا( 2محاضرة +  2ساعاط معتمدة  )  3

 الساعات

 المتطلبات ACE 386 أبعمة التص  ر الحي  ة

وجهااة بعر مقاادمااةح دو  التصاااااا  ر في الطااب الن ولر 

  يةح فيز اء التصاااااا  ر في الطب الن ولح والتصاااااا  ر 

المقطعي الهجيا في الطاااب الن ولح وجهااااط بعر في 

الطااب الن ول التصاااااا  ر المقطعير بقطااة وه  فيز ااا ي 

 للعرض.

 المحتوي

 

  

ما االتصاااالط والعاا كاطح أب ا  اله ا ياط اعتمادا على 

االحتياااجاااطح وت ااادو ال ياااباااطر الفيااد   ظ بفرب . أما 

والج اباااب القااااب بياااة  Standards.Ethicalال ياااابااااط و

 للتط يب عا بعد.



 


