


عن القسمنبذة 
لرفىىع مسىىاهمة المىىرأة 2030أنشىىئ قسىىم الهندسىىة الطبيىىة الحيويىىة فىىي الجامعىىة متالئمىىا  مىىع رؤيىىة المملكىىة العربيىىة السىىعودية 

درجىة تىم تخصىيت أول دفعىة مىن الطالبىات فىي برنىامج الهندسىة الطبيىة ل. السعودية في سوق العمىل وخاصىة القطىاع الهندسىي
هىى ويعتبىر تالىث األقسىام المعتمىدة فىي كليىة الهندسىة 1443البكالوريوس بدايىة مىن الفصىل الدراسىي األول مىن العىام الجىامعي 

.بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
الهندسىية فىي يعتبر تخصت الهندسة الطبية تخصت هجين بين تخصصي الطب والهندسة، فالمهندس الطبي يستخدم النظريىات

.كل مجاالت الهندسة المختلفة ويسخرها بحيث تلبي احتياجات جسم اإلنسان

:يتفرع تخصص الهندسة الطبية إلى عدة مجاالت واهتمامات، ويمكن تلخيصها بالمجاالت التالية
تشىخيت أو وهي تعنى بتصميم وصيانة األجهىزة الطبيىة سىواء األجهىزة التىي تسىتخدم للفحىت وال: الهندسة الطبية اإللكترونية

.المراقبة أو العالج

.وهي تهتم بدراسة خاليا جسم اإلنسان وإيجاد بدائل لها ولألنسجة واألع اء بصفة عامة: هندسة األنسجة واألعضاء

ناسىبة وهىي تهىتم بإيجىاد بىدائل ميكانيكيىة م: هندسة الميكانيكا والمواد الحيوية واألجهرزة التعويضرية واألطرراف الصرناعية
.ألطرا  جسم اإلنسان التي قد يفقدها الشخت بسبب الحوادث أو األمراض
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الطبىي وهي تهتم بإدارة األجهزة الطبية داخل المنشىأة الطبيىة وأحىداث تنىاغم هندسىي بىين الجهىاز: اإلكلينيكيةالهندسة 
مان والمريض وضبط معايير الجودة للجهاز الطبي قبل شىرائه وتىأمين االسىتخدام األمثىل واآلمىن لىه لىدى الكىادر الصىحي وضى

.استمرارية جودة األداء داخل المنشأة عن طريق برامج الصيانة الوقائية والتصحيحية

:الرؤية
.الريادة والتميز محليا وعالميا  في مجال الهندسة الطبية الحيوية وتطبيقاتها

:الرسالة
ن خىالل بيئىة تقديم برامج أكاديمية متطورة ودعم التميز في البحث العلمي واالبتكار في مجاالت الهندسة الطبية الحيوية، مى

.معأكاديمية متميزة وجاذبة، تسهم في تحقيق األهدا  الوطنية والتنموية وسد احتياجات سوق العمل وخدمة المجت

:األهداف
:تتلخص أهداف قسم الهندسة الطبية الحيوية في

.خريجات متميزات وقادرات على تلبية احتياجات سوق العمل في مجاالت الهندسة الطبية الحيويةتأهيل •
.ةالخريجات المعرفة الكافية لتطبيق المهارات التقنية في مجاالت الهندسة الطبية الحيوية المختلفإكساب •
حثيىة فىي بيئة بحثية متميىزة تمكىن الخريجىات وأع ىاء الهيئىة التعليميىة مىن المسىاهمة واالبتكىار فىي األعمىال البتوفير •

.الهندسة الطبية الحيويةمجاالت 
.خريجات قادرات على تطبيق المهارات المكتسبة في مجاالت الهندسة الطبية الحيوية لخدمة المجتمعتأهيل •
.ةخريجات قادرات على تطبيق األخالقيات المتعلقة بممارسة المهنة في مجاالت الهندسة الطبية الحيويتأهيل •
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:الوظيفيةالفرص 
ويررة غيررر الهندسررية العديررد مررن الفرررص الوظيفيررة لخريجررات برنررامج الهندسررة الطبيررة الحي/ تترريح القطاعررات الهندسررية 
:كمهندسة طبية حيوية في

.والتطوير لألجهزة الطبيةالتصميم •
.األجهزة الطبيةصيانة •
.مراقبة الجودة لألجهزة الطبيةنظم •
.األجهزة والقياسات الطبيةنظم •
.الخدمات الصحيةإدارة •
.الرعاية الصحيةقطاعات •
.التجارية للمعدات الطبيةالمؤسسات •
األدوية واألجهزة الطبيةمصانع •
.اإللكترونيات الطبيةشركات •
.والمراكز الطبية والعياداتالمستشفيات •
.الطبيةأبحاث الهندسة مراكز •

:الدرجات العلمية
.بكالوريوس العلوم في الهندسة الطبية الحيوية
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الدراسية لبرنامج الهندسة الطبية الحيويةالخطة 
بكليةلحيويةاالطبيةالهندسةبقسمالحيويةالطبيةالهندسةلبرنامجالبكالوريوسلمرحلةالدراسيةالخطةتتكون

:التاليالنحوعليدراسيفصل15عليالدراسيةالخطةتوزيعتمدراسية،وحدة(228)منالهندسة

علىمقسمةدراسيةوحدة(51)خاللهالطالبةتنهيالهندسة،لكليةاألولىالسنةبرنامجهو:التأسيسيةالسنة•
.دراسيةمستوياتتالث

مقررات(8)وعددهاالكلياتجميعفيالجامعةطالباتتدرسهاالتيالدراسيةالمقرراتوهي:الجامعةمتطلبات•
.دراسيةوحدة(26)بواقع

.دراسيةوحدة(86)بواقعمقررا  (18)وعددهاالكليةأقسامبينالمشتركةالدراسيةالمقرراتهي:الكليةمتطلبات•

.دراسيةوحدة(106)بواقعمقررا  (24)وعددها:اإلجباريةالبرنامجمتطلبات•

دراسيةالالوحداتمجموعيقلالبحيثاالختياريةالمقرراتمنعددالطالبةتختار:االختياريةالبرنامجمتطلبات•
.معتمدةدراسيةوحدة(10)عنالمعتمدة
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السنة الثانية

م
اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite نظري

LT

عملي/تمارين 

LB

تدريب

TR

1
الكتابة األكاديمية للهندسة

Academic Writing for Engineering
104ENG 1046-4انج 

2-102انج 

ENG 102-2

2
(  III)التفاضل والتكامل 

Calculus (III)
205MATH 20552-6ريض 

ت103ريض

MATH 103T

3
(1)اإلحصاء واالحتماالت للهندسة 

Probability and Statistics for Engineering (1)
1MATH 265 -132-4-265ريض 

ت103ريض 

MATH 103 T

4
مقدمة في الهندسة الطبية الحيوية

Introduction to Biomedical Engineering 
-200BME 2003--3هطح 

وحدة دراسية17المجموع

المستوى الخامسالراباالمستوى 

م
اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite نظري

LT

عملي/ تمارين 

LB

تدريب

TR

1
علم األحياء للمهندسين

Biology for Engineers
-206BIO 20632-4حيا 

2
مبادئ الجبر الخطي

Principles of Linear Algebra
MATH 242T32-4ت242ريض 

ت101ريض 

MATH 101T

3

التواصل األكاديمي والمهني للهندسة

Academic & Professional 

Communication for Engineering

200ECE 20032-4كهـر 
104انج 

ENG 104

4
الدوائر الكهربائية

Electric Circuits
212ECE 21244-6كهر 

103فيز 

PHYS 103

وحدة دراسية18المجموع

المستوى السادس

م
اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite نظري

LT

عملي/ تمارين 

LB

تدريب

TR

1
المعادالت التفاضلية

Differential Equations
MATH 221T32-4ت221ريض 

ت103ريض 

MATH 103T

2
علم وظائف األعضاء والتشريح للمهندسين 

Physiology and Anatomy for Engineers 
240MBS 24032-4طاس 

206حيا 

BIO 206

3
(2)اإلحصاء واالحتماالت للهندسة 

Probability and Statistics for Engineering (2)
2MATH 265 -232-4-265ريض 

1-265ريض 

MATH 265 -1

4
الرسم الهندسي

Engineering Drawing
-201ISE 20124-4نصع 

وحدة دراسية16المجموع

الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس لبرنامج الهندسة الطبية الحيوية
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ةالسنة الثالث

م
اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

عدد ساعات االتصال

عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite
نظري

LT
عملي/تمارين 

LB

تدريب

TR

1
مقدمة في التصميم الهندسي

Introduction to Engineering Design
203ECE 20322-3كهـر 

ت103ريض 

MATH 103T

2
اإلشارات والنظم في الهندسة الطبية الحيوية

Signals and Systems in Biomedical Engineering
240BME 24032-4هطح 

212كهر 

ECE 212

3
تطبيقات البرمجة للهندسة

Programming Applications for Engineering
201ECE 20124-4كهر 

ت110عال 

CS 110T

4
كيمياء حيوية وأحياء جزيئية

Biochemistry and Molecular Biology
352CHEM 35232-4كيم 

103كيم 

CHEM 103

206حيا 

BIO 206

وحدة دراسية15المجموع

المستوى الثامنالمستوى السابا
م

اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite نظري

LT

عملي/ تمارين 

LB

تدريب

TR

1
المواد الحيوية للهندسة

Biomaterials for Engineering
275MPHYS 27532-4فطب 

352كيم 

CHEM 352

2
النبائط اإللكترونية

Electronic Devices
242ECE 24244-6كهر 

212كهر 

ECE 212

3
الفيزياء الحيوية للهندسة

Biophysics for Engineering
266MPHYS 26632-4فطب 

103فيز 

PHYS 103

ت103ريض 

MATH 103T

4

لحيوية الرصد والمعالجة الحاسوبية للبيانات الطبية ا

Acquisition and Computer Processing of 

Biomedical Data 

201BME 20124-4هطح 
201كهـر 

ECE 201

وحدة دراسية18المجموع

االمستوى التاس

م
اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite نظري

LT

عملي/ تمارين 

LB

تدريب

TR

1
نمذجة ومحاكاة األنظمة الفسيولوجية 

Modelling and Simulation of Physiological Systems 
241BME 24132-4هطح 

240هطح 

BME 240

2
الميكانيكا الحيوية للهندسة

Biomechanics for Engineering
-212MPHYS 21231-3فطب 

3
مدخل إلى التحليل العددي

Introduction to Numerical Analysis
MATH 353T52-6ت353ريض 

ت103ريض 

MATH 103T

ت242ريض 

MATH 242T

ت110عال 

CS 110T

4
ريادة األعمال

Entrepreneurship
-353BUS 3535--5ادر 

وحدة دراسية18المجموع
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السنة الرابعة

م
اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite نظري

LT

عملي/ تمارين 

LB

تدريب

TR

1

(3)الثقافة اإلسالمية 

(قضايا المرأة المعاصرة)

Islamic Culture (3)

303ISLS 3033--3سلم 
101سلم 

ISLS 101

2
معالجة الصور الطبية الحيوية

Biomedical Digital Image Processing 
-342BME 34232هطح 

4
-

3
الحساسات الحيوية والقياسات

Biosensors and Measurements
320BME 32044-6هطح

240هطح 

BME 240

242كهر 

ECE 242

وحدة دراسية13المجموع

المستوى الحادي عشرالمستوى العاشر

م
اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite نظري

LT

عملي/تمارين 

LB

تدريب

TR

1
التدريبات اللغوية

Language Skills
-٢٠٢ARAB 2023--3عرب 

2
اإللكترونيات الرقمية 

Digital Electronics
345ECE 34544-6كهر 

242كهر 

ECE 242

3
األجهزة الطبية الحيوية 

Biomedical Instrumentations 
321BME 32132-4هطح 

320هطح 

BME 320

وحدة دراسية13المجموع

المستوى الثاني عشر

م
اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite نظري

LT

عملي/ تمارين 

LB

تدريب

TR

1
تصميم الروبوتات الطبية

Medical Robotics Design
330BME 33032-4هطح

345كهر 

ECE 345

2
تصميم وتصنيع األجهزة الطبية الحيوية

Design and Fabrication of Biomedical Devices 
-310BME 31022هطح

203كهر 3

ECE 203

3
المعلوماتية الطبية

Medical Informatics
-350BME 35032-4هطح 

4

(4)الثقافة اإلسالمية 

(مذاهب فكرية معاصرة)

Islamic Culture (4)

404ISLS 4043--3سلم 
101سلم 

ISLS 101

وحدة دراسية14المجموع

54



السنة الخامسة

م
اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite نظري

LT

عملي/ تمارين 

LB

تدريب

TR

1
الهندسة السريرية

Clinical Engineering
-402BME 40232-4هطح

4
مناهج بحث

Research Methodology
-403BME 4033--3هطح

2
(1)متطلب برنامج اختياري 

Program elective (1)
-----6-

3
(2)متطلب برنامج اختياري 

Program elective (2)
-----4-

وحدة دراسية17المجموع

رالمستوى الرابا عشرالمستوى الثالث عش
م

اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite نظري

LT

عملي/ تمارين 

LB

تدريب

TR

1

(1)مشروع التخرج 

Capstone Design 

Project (1)

480BME 48022-3هطح

وحدة دراسية معتمدة( 210)اجتياز 

Completing 210 CR from 

program requirements

2

(  1)التدريب التعاوني 

CO-OP. Training (1) 1-490هطحBME 490-1--30م

وحدة دراسية معتمدة ( 210)اجتياز 

Completing 210 CR from 

program requirements

وحدة دراسية3المجموع

المستوى الخامس عشر 

م
اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite نظري

LT

عملي/ تمارين 

LB

تدريب

TR

1

(2)مشروع التخرج 

Capstone Design 

Project (2)

481BME 48122-3هطح
480هطح 

BME 480

2
(  2)التدريب التعاوني 

CO-OP. Training (2) 
2BME 490-2--3012-490هطح 

انهاء ساعات االتصال لمقرر

1-490هطح

BME 490-1

وحدة دراسية15المجموع
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