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 اهلندسة اخلطة الدراسية ملرحلة البكالوريوس بكلية

 اهلندسة الطبية احليوية لربانمج
 

 نبذة عن الكلية
لى مواكبة النهضة التنموية اليت تشهدها اململكة العربية السعودية وتعزيزا لرؤية حرصًا من جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ع

واليت تسعى لبناء جمتمع ُتشكل املعرفة فيه أساساً للتقدم واإلجناز االقتصادي، فقد مت إنشاء كلية اهلندسة هبدف تلبية متطلبات سوق  2030

 .جلزء من االحتياجات التنموية البشرية العمل ومواءمة خمرجاهتا لعصر االقتصاد املعريف وسداً 

كلية اهلندسة كلية انشئة يف منظومة كليات جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن وذلك بناء على برقية معايل وزير التعليم رقم 

لسامية على هـ، املتضمن املوافقة ا1439-5-19يف  23979هـ املبنية على األمر السامي الكرمي رقم 1439-5-21واتريخ  75788

 .استحداث كلية اهلندسة جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن

هـ بتسجيل الطالبات يف السنة التأسيسية املشرتكة جلميع 1440 / 1439بدأت الدراسة يف الكلية مع بداية العام الدراسي 

ناعية والنظم وقسم اهلندسة الكهرابئية بربانجميه مها برانمج األقسام يف الكلية، وذلك بتفعيل قسم اهلندسة الصناعية والنظم بربانمج اهلندسة الص

 هـ مت تفعيل قسم اهلندسة الطبية احليوية.  1442اإللكرتونية ويف عام  هندسة االتصاالت وبرانمج اهلندسة
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 رؤية الكلية
 التميز والرايدة يف التعليم اهلندسي والبحوث التطبيقية.

 رسالة الكلية
جبامعة األمرية نورة بتلبية االحتياجات التعليمية والبحثية والثقافية للمجتمع من خالل إعداد مهندسات متميزات مهنياً  تلتزم كلية اهلندسة

 وقيادايً؛ للمسامهة يف إثراء وتعزيز املعرفة وتوطني املهن اهلندسية مبا يليب احتياجات اجملتمع والتنمية االقتصادية.

 أهداف الكلية
 :جبامعة األمرية نورة على األهداف االسرتاتيجية التالية يف حتقيق رؤيتها ورسالتها تعتمد كلية اهلندسة

   .رفع نسبة مشاركة املرأة يف اجملاالت اهلندسية من خالل أتهيل مهندسات على مستوى عال من املعرفة واملهارة والكفاءة .1

  . اجملاالت اهلندسية التطبيقية املالئمة للمرأة السعوديةهتيئة البيئة واألدوات الالزمة لتزويد الطالبات أبساسيات املعرفة يف .2

تشجيع الطالبات على اإلبداع واالبتكار واكتشاف املعارف اجلديدة من خالل الربامج االكادميية اليت ختدم رايدة األعمال والتنمية  .3

  .االقتصادية

  وخلق فرص اقتصادية جديدة.توجيه منظومة البحث العلمي لتلبية االحتياجات االسرتاتيجية للتنمية  .4

  ترسيخ املمارسات املتعلقة أبخالقيات مهنة اهلندسة. .5

  .تعزيز اجلوانب العملية والتطبيقية ومهارات التواصل لدى الطالبات ودعم خربة الطالبات ابلتدريب العملي .6

  بناء الشراكات احمللية والدولية اليت تساهم يف حتقيق رؤية الكلية ورسالتها. .7

 وتطوير الكفاءات املتميزة من أعضاء اهليئة التعليمية. استقطاب .8
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 رؤية القسم 
 الرايدة والتميز حمليا وعاملياً يف جمال اهلندسة الطبية احليوية وتطبيقاهتا.

 رسالة القسم

خالل بيئة أكادميية متميزة تقدمي برامج أكادميية متطورة ودعم التميز يف البحث العلمي واالبتكار يف جماالت اهلندسة الطبية احليوية، من 

 وجاذبة، تسهم يف حتقيق األهداف الوطنية والتنموية وسد احتياجات سوق العمل وخدمة اجملتمع.

 أهداف القسم

 تتلخص أهداف قسم اهلندسة الطبية احليوية يف:

 ة.أتهيل خرجيات متميزات وقادرات على تلبية احتياجات سوق العمل يف جماالت اهلندسة الطبية احليوي •

                                                                     اكساب اخلرجيات املعرفة الكافية لتطبيق املهارات التقنية يف جماالت اهلندسة الطبية احليوية املختلفة                              •

ية من املسامهة واالبتكار يف االعمال البحثية يف جماالت اهلندسة الطبية توفري بيئة جبثيه متميزة متكن اخلرجيات واعضاء اهليئة التعليم •

  .احليوية

 .أتهيل خرجيات قادرات على تطبيق املهارات املكتسبة يف جماالت اهلندسة الطبية احليوية خلدمة اجملتمع •

 .ة الطبية احليويةأتهيل خرجيات قادرات على تطبيق االخالقيات املتعلقة مبمارسة املهنة يف جماالت اهلندس •
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 رسالة الربانمج

أتهيل متخصصات متميزات يف اهلندسة الطبية احليوية، يتمتعن بكفاءة علمية ومهنية وحبثية، لسد احتياجات سوق العمل يف هذا اجملال، 

 واإلسهام يف خدمة اجملتمع.

 أهداف الربانمج

 تتلخص اهداف برانمج اهلندسة الطبية احليوية يف:

 ات ابملعارف واملهارات واخلربات والقيم اليت تعزز متيزهن يف جمال اهلندسة الطبية احليوية.تزويد اخلرجي •

 تنمية مهارات التفكري والنقد والتحليل والبحث العلمي لدى اخلرجيات. •

فاعليتهن يف سوق إكساب اخلرجيات املهارات القيادية ومهارات االتصال والتواصل والعمل بروح الفريق وحتّمل املسؤولية، مبا يعزز  •

 العمل.

 تنمية املسامهة يف خدمة اجملتمع لدى اخلرجيات. •

 :ابللغة العربية الدرجة العلمية اليت مينحها الربانمج
 بكالوريوس العلوم يف اهلندسة الطبية احليوية

 الدرجة العلمية اليت مينحها الربانمج ابللغة االجنليزية:
Bachelor of Science in Biomedical Engineering 
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 نظام الدراسة

 .ل دراسيفص 15وحدة دراسية معتمدة موزعة على  228جيب على كل طالبة ختصصت يف اهلندسة الطبية احليوية اكمال 

 الفرص الوظيفية 

 يوية يف:تتيح القطاعات اهلندسية / غري اهلندسية العديد من الفرص الوظيفية خلرجيات برانمج اهلندسة الطبية احليوية كمهندسة طبية ح

 التصميم والتطوير لألجهزة الطبية •

 صيانة األجهزة الطبية. •

 نظم مراقبة اجلودة لألجهزة الطبية •

 نظم االجهزة والقياسات الطبية •

 إدارة اخلدمات الصحية •

 قطاعات الرعاية الصحية •

 املؤسسات التجارية للمعدات الطبية •

 لغة الدراسة يف الربانمج

 خصصية ابللغة اإلجنليزية أما ابقي املقررات فسوف تتم املزاوجة يف تدريسها بني اللغتني العربية واإلجنليزية. ستدرس الطالبة مجيع املقررات الت
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 ترميز املقررات: 
 تصنيف عددي.املقرر من تصنيف حريف و يتكون رمز 

 

 رمز التصنيف احلريف إىل القسم:ي

 يةالرمز احلريف ابللغة االجنليز  الرمز احلريف ابللغة العربية
 BME حهط

 يتكون التصنيف العددي من ثالثة أرقام كما يلي:و  

 يرمز رقم املئات إىل السنة الدراسية.

 القسم. / الربانمجيرمز رقم العشرات إىل التخصص الدقيق داخل 

 .للربانمجيرمز رقم اآلحاد إىل تسلسل املقرر ضمن التخصص الدقيق 

 مدلول رقم العشرات يف ترميز املقررات 

 التخصص الدقيق مالرق

 عام 0

 تصميم مكوانت ميكانيكية / التصميم الطيب احليوي /امليكانيكا احليوية  1

 االلكرتونيات الطبية احليوية والقياسات / األجهزة الطبية احليوية. 2

 الروبواتت الطبية. /األنظمة املدجمة يف اهلندسة الطبية احليوية 3

4 
االشارات والصور الرقمية معاجلة سة الطبية احليوية /اإلشارات و املنظومات يف اهلند

  الطبية احليوية

 املعلوماتية الطبية /التصوير الطيب / البصرايت الطبية احليوية  5

 الدراسات اخلاصة ومشاريع التخرج 8

 التعاوينالتدريب  9
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 ملرحلة البكالوريوس اخلطة الدراسية

من  بكلية اهلندسة الطبية احليويةبقسم اهلندسة  الطبية احليويةاهلندسة  وس لربانمجتتكون اخلطة الدراسية ملرحلة البكالوري
( فصول يف العام الدراسي مع تعديل الساعات املعتمدة لكل 3( وحدة دراسية، مت توزيع اخلطة الدراسية على )228)

 ( موزعة على النحو اآليت:1.5املقررات ابلضرب يف معامل )

 ت الدراسيةعدد الوحدا املتطلبات

 26 متطلبات اجلامعة .1

 متطلبات الكلية .2
 86 إجباري

 - اختياري

 متطلبات الربانمج .3
 106 إجباري

 10 اختياري

 228 اجملموع
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 متطلبات اجلامعة
 التايل:دراسية موزعة ك( وحدة 26بواقع )مقررات ( 8ليات وعددها )وهي املقررات الدراسية اليت تدرسها طالبات اجلامعة يف مجيع الك

 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

متارين / 
 عملي
LB 

 تدريب
TR 

1 
 (1الثقافة اإلسالمية )

 )منطلقات أساسية يف الثقافة اإلسالمية(
Islamic Culture (1) 

 - ISLS 101 3 - - 3 101سلم 

2 
 (2الثقافة اإلسالمية )

 )نظام األسرة يف اإلسالم(
Islamic Culture (2) 

 101سلم  ISLS 202 3 - - 3 202سلم 
ISLS 101 

3 
 (3الثقافة اإلسالمية )

 )قضااي املرأة املعاصرة(
Islamic Culture (3) 

 101سلم  ISLS 303 3 - - 3 303سلم 
ISLS 101 

4 
 (4إلسالمية )الثقافة ا

 )مذاهب فكرية معاصرة(
Islamic Culture (4) 

 ISLS 404 3 - - 3 404سلم 
 101سلم 

ISLS 101 

 التحرير الكتايب 5
Arabic Composition 

 - ARAB 101 3 - - 3 101عرب 

 التدريبات اللغوية 6
Language Skills 

 - ARAB 202 3 - - 3 202عرب 

7 
 (1اللغة االجنليزية )

English Language (1) 1-101 نجا ENG 101-1 15 - 4 - 

8 
 (2اللغة االجنليزية )

English Language (2) 2-101 نجا ENG 102-2 15 - 4 
 1-101 نجا

ENG 101-1 
وحدة دراسية 26 اجملموع  
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 متطلبات الكلية
 :ة دراسية موزعة على النحو التايلوحد (86)مقرراً بواقع  (18)هي املقررات الدراسية املشرتكة بني أقسام الكلية وعددها 

 أ( متطلبات الكلية اإلجبارية:

  ( وحدة دراسية.86)( مقرراً بواقع 18)وعددها  

 اسم املقرر م
Course Title 

 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

متارين / 
 عملي
LB 

 تدريب
TR 

1 
 الكيمياء العامة للهندسة

General Chemistry for 
Engineering 

 - CHEM 103 5 2 - 6 103كيم 

2 
 رايدة األعمال

Entrepreneurship  353ادر BUS 353 5 - - 5 - 

3 
 (1لغة برجمة )

Programming Language (1)  ت110عال CS 110T 4 4 - 6 - 

4 
 سةالكتابة األكادميية للهند

Academic Writing for 
Engineering 

 ENG 104 6 - 4 104انج 
 2-102انج 

ENG 102-2 

5 
 (1اإلحصاء واالحتماالت للهندسة )

Probability and Statistics 
for Engineering (1) 

 MATH  265 -1 3 2 - 4 1- 265ريض 
 ت103ريض 

MATH 103 T 

6 

 (2اإلحصاء واالحتماالت للهندسة )
Probability 

 and Statistics for 
Engineering (2) 

 1- 265ريض  MATH 265 -2 3 2 - 4 2- 265ريض 
MATH 265 -1 

7 
 (1حساب التفاضل والتكامل )

Calculus (1) 
 - MATH 101T 3 2 - 4 ت101ريض 

8 
 (IIالتفاضل والتكامل )

Calculus (II) 
 MATH 103T 5 2 - 6 ت103ريض 

 ت101ريض 
MATH 101T 

9 
 (IIIوالتكامل ) اضلالتف

Calculus (III) 
 MATH 205 5 2 - 6 205ريض 

 ت103ريض 
MATH 103T 

10 
 املعادالت التفاضلية

Differential Equations 
 MATH 221T 3 2 - 4 ت221ريض 

 ت103ريض 
MATH 103T 

Type text here
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 اسم املقرر م
Course Title 

 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 

 مدةاملعت
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

متارين / 
 عملي
LB 

 تدريب
TR 

 مبادئ اجلرب اخلطي 11
Principles of Linear Algebra 

 ت101ريض  MATH 242T 3 2 - 4 ت242ريض 
MATH 101T 

 مدخل إىل التحليل العددي 12
Introduction to Numerical Analysis 

 MATH 353T 5 2 - 6 ت353ريض 

 ت242ريض 
MATH 242T 

 ت103ريض 
MATH 103T 

 ت110عال 
CS 110T 

 (1فيزيـاء عامة للهندسة ) 13
General Physics for Engineering (1) 

 - PHYS 102 5 2 - 6 102فيز 

14 
 (2فيزايء عامة للهندسة )

General Physics for Engineering (2)  103فيز PHYS 103 5 2 - 6  102فيز 
PHYS 102 

15 
 التواصل األكادميي واملهين للهندسة

Academic & Professional 
Communication for Engineering 

 104انج  ECE 200 3 2 - 4 200كهـر 
ENG 104 

16 
 تطبيقات الربجمة للهندسة

Programming Applications for 
Engineering 

 ت110عال  ECE 201 2 4 - 4 201كهـر 
CS 110T 

 ة يف التصميم اهلندسيمقدم 17
Introduction to Engineering Design  203كهـر ECE 203 2 2 - 3  ت103ريض 

MATH 103T 

18 
 الرسم اهلندسي

Engineering Drawing 201 نصع ISE 201 2 4 - 4  

 وحدة دراسية 86 اجملموع

 ب( متطلبات الكلية االختيارية: 

   ال يوجد
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 األمرية نورة بنت عبدالرمحنجامعة 
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 وحدة اخلطط واملناهج
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 الربانمجمتطلبات 

 اإلجبارية:  الربانمج متطلبات أ(

 :وحدة دراسية موزعة على النحو التايل (106)مقرراً بواقع  (24وعددها )

 اسم املقرر م
Course Title الرمز/ الرقم Code/No 

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

متارين / 
 عملي
LB 

 تدريب
TR 

1 
 يف اهلندسة الطبية احليويةمقدمة 

Introduction to Biomedical 
Engineering 

 - BME 200 3 - - 3 200هطح 

2 
 حياء للمهندسنيعلم األ

Biology for Engineers  206حيا BIO 206 3 2 - 4 - 

 الدوائر الكهرابئية 3
Electric Circuits 

103فيز  ECE 212 4 4 - 6 212كهر   
PHYS 103 

4 
 ف األعضاء والتشريح للمهندسنيعلم وظائ

Physiology and Anatomy for 
Engineers 

 MBS 240 3 2 - 4 240طاس 
 206حيا 

BIO 206 

5 
 النبائط اإللكرتونية

Electronic Devices  242كهر ECE 242  4 4 - 6 
 212كهر 

ECE 212 

6 
 كيمياء حيوية وأحياء جزيئية

Biochemistry and Molecular 
Biology 

 CHEM 352 3 2 - 4 352م كي

 103كيم 
CHEM 103 

 206حيا 
BIO 206 

 املواد احليوية للهندسة 7
Biomaterials for Engineering 

 352كيم  MPHYS 275 3 2 - 4 275فطب 
CHEM 352 

8 
 اإلشارات والنظم يف اهلندسة الطبية احليوية

Signals and Systems in Biomedical 
Engineering 

 BME 240 3 2 - 4 240هطح 
 212كهر 

ECE 212 

 امليكانيكا احليوية للهندسة 9
Biomechanics for Engineering 

 - MPHYS 212 3 1 - 3 212فطب 

10 
 اإللكرتونيات الرقمية

Digital Electronics  345كهر ECE 345 4 4 - 6 
 242كهر 

ECE 242 
 

 

 



 

 
 

 25من  13الصفحة 
 

 األمرية نورة بنت عبدالرمحنجامعة 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
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 اسم املقرر م
Course Title 

 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  ساعات االتصالعدد 
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

متارين / 
 عملي
LB 

 تدريب
TR 

11 
 احلساسات احليوية والقياسات

Biosensors and Measurements  320هطح BME 320 4 4 - 6 

 240هطح 
BME 240 

 242كهر 
ECE 242 

12 
 الطبية احليويةاانت واملعاجلة احلاسوبية للبيرصد ال

Acquisition and Computer 
Processing of Biomedical Data 

 201كهـر  BME 201 2 4 - 4 201 هطح
ECE 201 

13 
 األنظمة الفسيولوجيةمنذجة وحماكاة 

Modelling and Simulation of 
Physiological Systems 

 BME 241 3 2  4 241هطح 
 240هطح 

BME 240 

 املعلوماتية الطبية 14
Medical Informatics 

 - BME 350 3 2 - 4 350هطح 

15 
 الفيزايء احليوية للهندسة

Biophysics for Engineering  266فطب MPHYS 266 3 2 - 4 

 103فيز 
PHYS 103 

 ت103ريض 
MATH 103T 

 األجهزة الطبية احليوية 16
Biomedical Instrumentations 

 320هطح  BME 321 3 2 - 4 321هطح 
BME 320 

17 
 معاجلة الصور الطبية احليوية

Biomedical Digital Image 
Processing 

 - BME 342 3 2 - 4 342هطح 

18 
 تصميم الروبواتت الطبية

Medical Robotics Design  330هطح BME 330 3 2 - 4 
 345كهر 

ECE 345 

19 
 تصميم وتصنيع األجهزة الطبية احليوية

Design and Fabrication of 
Biomedical Devices 

 BME 310 2 2 - 3 310هطح 
 203كهر 

ECE 203 

20 
 اهلندسة السريرية

Clinical Engineering  402هطح BME 402 3 2 - 4 - 

21 
 مناهج حبث

Research Methodology  403هطح BME 302 3 - - 3 - 

 

 

403
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 اسم املقرر م
Course Title الرمز/ الرقم Code/No 

عدد  دد ساعات االتصالع
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

22 
 (1مشروع التخرج )

Capstone Design 
Project (1) 

 BME 480 2 2 - 3 480هطح 

وحدة دراسية ( 210) اجتياز
 معتمدة

Completing 210 
CR from program 

requirements 

23 
 (2مشروع التخرج )

Capstone Design 
Project (2) 

 480هطح  BME 481 2 2 - 3 481هطح 
BME 480 

24 
 

 (1التدريب التعاوين ) 
CO-OP. Training (1)  1-490هطح BME 490-1 - - 30 م 

وحدة دراسية ( 210) اجتياز
 معتمدة

Completing 210 
CR from program 

requirements 

 (2التعاوين )التدريب 
CO-OP. Training (2) 

 BME 490-2 - - 30 12 2-490هطح 
 اهناء ساعات االتصال ملقرر

 1-490هطح 
BME 490-1 

 وحدة دراسية 106 اجملموع
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 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
-0130رمز النموذج:                                                                        الهندسة الطبية الحيوية برنامجل البكالوريوس لمرحلة الدراسية الخطة نموذج

F028 

 هـ1444

 االختيارية:  الربانمجب( متطلبات 

( وحدة 10)ل جمموع الوحدات الدراسية املعتمدة عن يث ال يقحباملوضحة ابجملموعة التالية االختيارية  من املقرراتعدد ختتار الطالبة 
 معتمدة.دراسية 

 اسم املقرر م
Course Title 

 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

متارين / 
 عملي
LB 

 تدريب
TR 

1 
 احليوية يف اهلندسة الطبية األنظمة املدجمة

Embedded systems in Biomedical 
Engineering 

 - BME 431 4 4 - 6 431هطح 

 التصميم الطيب احليوي 2
Biomedical Engineering Design 

  - BME 411 4 4 411هطح 
6 

- 

3 
 تصميم اليات ومكوانت ميكانيكية

Design of Mechanisms and 
Mechanical Components 

 - BME 412 3 2 - 4 412هطح 

4 
 إدارة مشروعات

Project Management  210نصع ISE 210 4 1 - 4 
 2-265ريض 

MATH 265-2 

5 

موضوعات متقدمة يف التصوير الطيب احليوي 
 واالجهزة

Advanced Topics in Biomedical 
Imaging and Instrumentation 

 - BME 482 4 - - 4 482هطح 

6 
 هيلموضوعات متقدمة يف إعادة التأ

Advanced Topics in 
Rehabilitation Engineering 

 - BME 483 4 - - 4 483هطح 

7 
 معاجلة اإلشارات الرقمية الطبية احليوية

Biomedical Digital Signal 
Processing 

 - BME 443 3 2 - 4 443هطح 

8 
 نظم التصوير الطيب

Medical Imaging Systems  451هطح BME 451 3 2 - 4 
 321هطح 

BME 321 

9 
 مدخل ايل البصرايت الطبية احليوية

Introduction to Biomedical 
Optics 

 - - BME 452 4 452هطح 
 
4 

 
- 
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 اهلندسة الطبية احليويةربانمج لاخلطة الدراسية ملرحلة البكالوريوس 

 السنة األوىل
 املستوى األول

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  ساعات االتصالعدد 
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

1 
 (1اللغة اإلجنليزية )

English language (1) 
 - ENG 101-1 15 - 4 1-101 انج

2 
 (1حساب التفاضل والتكامل )

Calculus (1) 
 - MATH 101T 3 2 - 4 ت101ريض 

3 
 (1يزيـاء عامة للهندسة )ف

General Physics for 
Engineering (1) 

 - PHYS 102 5 2 - 6 102فيز 

4 
 (1الثقافة اإلسالمية )

 )منطلقات أساسية يف الثقافة اإلسالمية(
Islamic Culture (1) 

 - ISLS 101 3 - - 3 101سلم 

 دراسيةوحدة  17 اجملموع

 
 املستوى الثاين

 م
 اسم املقرر

Course Title الرمز/ الرقم Code/No 

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

متارين / 
 عملي
LB 

 تدريب
TR 

1 
 (2اللغة اإلجنليزية )

English language (2) 2-102 انج ENG 102-2 15 - 4 
 1-101انج 

ENG 101-1 

2 
 (IIالتفاضل والتكامل )

Calculus (II) 
 ت 101ريض  MATH 103T 5 2 - 6 ت103ريض

MATH 101T 

3 
 (1) لغة برجمة

Programming Language (1) 
 - CS 110T 4 4 - 6 ت110عال 

 وحدة دراسية 16 اجملموع
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 األمرية نورة بنت عبدالرمحنجامعة 
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 املستوى الثالث

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 

 تمدةاملع
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

متارين / 
 عملي
LB 

 تدريب
TR 

1 
 (2فيزايء عامة للهندسة )     

 General Physics for 
Engineering (2) 

 102فيز  PHYS 103 5 2 - 6 103فيز 
PHYS102 

2 
 الكيمياء العامة للهندسة 

General Chemistry for 
Engineering 

 - CHEM 103 5 2 - 6 103كيم 

3 
 التحرير الكتايب

Arabic Composition  101عرب ARAB 101 3 - - 3 - 

4 
 (2الثقافة اإلسالمية )

 )نظام األسرة يف اإلسالم(
Islamic Culture (2) 

 ISLS 202 3 - - 3 202سلم 
 101سلم 

ISLS 101 

 دراسيةوحدة  18 اجملموع
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 األمرية نورة بنت عبدالرمحنجامعة 
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 السنة الثانية
 الرابعى املستو 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

متارين / 
 عملي
LB 

 تدريب
TR 

1 
 الكتابة األكادميية للهندسة

Academic Writing for 
Engineering 

 ENG 104 6 - 4 104 انج
2-102انج   

ENG 102-2 

2 
  (IIIالتفاضل والتكامل )

Calculus (III) 
ت103ريض MATH 205 5 2 - 6 205ريض   

MATH 103T 

3 
 (1اإلحصاء واالحتماالت للهندسة )

Probability and Statistics for 
Engineering (1) 

 MATH 265 -1 3 2 - 4 1- 265ريض 
 ت103ريض 

MATH 103 T 

4 
 طبية احليويةمقدمة يف اهلندسة ال

Introduction to Biomedical 
Engineering  

 - BME 200 3 - - 3 200هطح 

 وحدة دراسية 17  اجملموع
 املستوى اخلامس

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite 

 نظري
LT 

 ن / عمليمتاري
LB 

 تدريب
TR 

1 
 حياء للمهندسنيعلم األ

Biology for Engineers  206حيا BIO 206 3 2 - 4 - 

2 
 مبادئ اجلرب اخلطي

Principles of Linear 
Algebra 

 ت101ريض  MATH 242T 3 2 - 4 ت242ريض 
MATH 101T 

3 

 التواصل األكادميي واملهين للهندسة
Academic & Professional 

Communication for 
Engineering 

 104انج  ECE 200 3 2 - 4 200كهـر 
ENG 104 

4 
 الدوائر الكهرابئية

Electric Circuits 
103فيز  ECE 212 4 4 - 6 212كهر   

PHYS 103 
 وحدة دراسية 18 اجملموع
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 السادساملستوى 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

متارين / 
 عملي
LB 

 تدريب
TR 

1 
 املعادالت التفاضلية

Differential Equations ت221 ريض MATH 221T 3 2 - 4 
 ت103ريض 

MATH 103T 

2 

علم وظائف األعضاء والتشريح 
 للمهندسني 

Physiology and Anatomy 
for Engineers  

 MBS 240 3 2 - 4 240طاس 
 206حيا 

BIO 206 

3 
 (2اإلحصاء واالحتماالت للهندسة )

Probability and Statistics 
for Engineering (2) 

 1- 265ريض  MATH 265 -2 3 2 - 4 2- 265ريض 
MATH 265 -1 

4 
 الرسم اهلندسي

Engineering Drawing 
 - ISE 201 2 4 - 4   201نصع 

 وحدة دراسية 16 وعاجملم
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 السنة الثالثة
 املستوى السابع

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite 

 نظري
LT 
 

متارين / 
 عملي
LB 

 تدريب
TR 

1 
 مقدمة يف التصميم اهلندسي
Introduction to 

Engineering Design 
 ت103ريض  ECE 203 2 2 - 3 203كهـر 

MATH 103T 

2 
 اإلشارات والنظم يف اهلندسة الطبية احليوية

Signals and Systems in 
Biomedical Engineering 

 212كهر  BME 240 3 2 - 4 240هطح 
ECE 212 

3 
 تطبيقات الربجمة للهندسة

Programming Applications 
for Engineering 

 ت110عال  ECE 201 2 4 - 4 201كهر 
CS 110T 

4 
 كيمياء حيوية وأحياء جزيئية
Biochemistry and 
Molecular Biology 

 CHEM 352 3 2 - 4 352كيم 

 103كيم 
CHEM 103 

 206حيا 
BIO 206 

 وحدة دراسية 15 اجملموع
 املستوى الثامن

 اسم املقرر م
Course Title 

 Code/No مالرمز/ الرق

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

 املواد احليوية للهندسة 1
Biomaterials for Engineering 

 352كيم  MPHYS  275 3 2 - 4 275فطب 
CHEM 352 

 النبائط اإللكرتونية 2
Electronic Devices  242كهر ECE 242 4 4 - 6  212كهر 

ECE 212 

 الفيزايء احليوية للهندسة 3
Biophysics for Engineering  266فطب MPHYS 266 3 2 - 4 

 103فيز 
PHYS 103 

 ت103ريض 
MATH 103T 

4 

الرصد واملعاجلة احلاسوبية للبياانت الطبية 
 احليوية 

Acquisition and Computer 
Processing of Biomedical 

Data  

  201كهـر  BME 201 2 4 - 4  201 هطح
ECE 201 

 وحدة دراسية 18 اجملموع
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 األمرية نورة بنت عبدالرمحنجامعة 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
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 التاسعاملستوى 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

متارين / 
 عملي
LB 

 تدريب
TR 

1 

 منذجة وحماكاة األنظمة الفسيولوجية 
Modelling and 
Simulation of 

Physiological Systems  

 BME 241 3 2 - 4 241هطح 
 240هطح 

BME 240 

2 
 امليكانيكا احليوية للهندسة
Biomechanics for 

Engineering 
 - MPHYS 212 3 1 - 3 212فطب 

3 
 مدخل إىل التحليل العددي
Introduction to 

Numerical Analysis 
 MATH 353T 5 2 - 6 ت353ريض 

 ت103ريض 
MATH 103T 

 ت242ريض 
MATH 242T 

 ت110عال 
CS 110T 

4 
 رايدة األعمال

Entrepreneurship 
 - BUS 353 5 - - 5 353ادر 

 وحدة دراسية 18 اجملموع
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 السنة الرابعة
 املستوى العاشر

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite 

 نظري
LT 

 متارين / عملي
LB 

 تدريب
TR 

1 
 (3الثقافة اإلسالمية )

 )قضااي املرأة املعاصرة(
Islamic Culture (3) 

 101سلم  ISLS 303 3 - - 3 303سلم 
ISLS 101 

2 
 ة الصور الطبية احليويةمعاجل

Biomedical Digital Image 
Processing    

 - BME 342 3 2 342هطح 
 
4 - 

3 
 احلساسات احليوية والقياسات

Biosensors and 
Measurements 

 BME 320 4 4 - 6 320هطح 

240هطح   
BME 240 

242كهر   
ECE 242 

 وحدة دراسية 13 اجملموع

 
 املستوى احلادي عشر

 م
 ملقرراسم ا

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite 

 نظري
LT 

 متارين / عملي
LB 

 تدريب
TR 

1 
 التدريبات اللغوية

Language Skills  202عرب ARAB 202 3 - - 3 - 

2 
 اإللكرتونيات الرقمية 

Digital Electronics 
 242كهر  ECE 345 4 4 - 6 345كهر 

ECE 242 

3 
 األجهزة الطبية احليوية 

Biomedical Instrumentations  
 320هطح  BME 321 3 2 - 4 321هطح 

BME 320 
 وحدة دراسية 13 اجملموع

 
 
 
 



 

 
 

 25من  23الصفحة 
 

 األمرية نورة بنت عبدالرمحنجامعة 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
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 لثاين عشراملستوى ا

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite 

 نظري
LT 

 متارين / عملي
LB 

 تدريب
TR 

1 
 تصميم الروبواتت الطبية

Medical Robotics 
Design 

 BME 330 3 2 - 4 330هطح 
 345كهر 

ECE 345 

2 
 تصميم وتصنيع األجهزة الطبية احليوية
Design and Fabrication 
of Biomedical Devices  

 BME 310 2 2 - 3 310هطح 
 

 203كهر 
ECE 203 

3 
 املعلوماتية الطبية

Medical Informatics  350هطح    BME 350 3 2 - 4 - 

4 
 (4الثقافة اإلسالمية )

 )مذاهب فكرية معاصرة(
Islamic Culture (4) 

 101سلم  ISLS 404 3 - - 3 404سلم 
ISLS 101 

 وحدة دراسية 14 اجملموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 25من  24الصفحة 
 

 األمرية نورة بنت عبدالرمحنجامعة 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
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 السنة اخلامسة
 املستوى الثالث عشر

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

1 
 اهلندسة السريرية

Clinical Engineering  402هطح BME 402 3 2 - 4 - 

4 
 مناهج حبث

  Research Methodology 
 - BME 403 3 - - 3 403هطح 

2 
 (1متطلب برانمج اختياري )

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

3 
 (2متطلب برانمج اختياري )

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

 وحدة دراسية 17 اجملموع

 
 الرابع عشراملستوى 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite 

 نظري
LT 

 متارين / عملي
LB 

 تدريب
TR 

1 
 (1مشروع التخرج )

Capstone Design  
Project (1) 

 BME 480 2 2 - 3 480هطح 

وحدة ( 210) اجتياز
 معتمدةدراسية 

Completing 210 
CR from program 

requirements 

2 
 ( 1التدريب التعاوين ) 

CO-OP. Training (1) 
 

 م BME 490-1 - - 30 1-490هطح 

وحدة ( 210) اجتياز
 معتمدةدراسية 

Completing 210 
CR from 
program 

requirements 
 وحدة دراسية 3 اجملموع

 
  



 

 
 

 25من  25الصفحة 
 

 األمرية نورة بنت عبدالرمحنجامعة 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
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  اخلامس عشراملستوى 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

1 
 (2مشروع التخرج )

Capstone Design  
Project (2) 

 BME 481 2 2 - 3 481هطح 
 480هطح 

BME 480 

2 
 ( 2التدريب التعاوين )

CO-OP. Training (2)  
 BME 490-2 - - 30 12 2-490هطح 

 هناء ساعات االتصال ملقرر ا
 1-490هطح 

BME 490-1 
 دراسيةوحدة  15 اجملموع

 


