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 الرؤية والرسالة : وهى رؤية ورسالة الكلية

  الرسالة  الرؤية 

الوصول الى مرتبة االبداع 

في مجال العلوم والريادة 

 يقاتها.الهندسية وتطب

إعدددداد كدددوادر هندسدددية متميددداة ورواد لكفدددا  فدددي مجدددال 

يحتدذ  بدف فدي  والبحد  العلمدي  ليكوندوا نمدو ج تالدراسدا

خدمدة وتطدوير المجتمعدات ونقل المعدارف وتدوطين التقنيدة 

   المحلية من وطننا الغالي

 

 

 منح الدرجات العلمية  ( 1) مادة

درجددة البكددالوريوس  تمددنح جامعددة المنصددورة بنددا  علددى طلددب مجلدد  كليددة الهندسددة

 بنظام الساعات المعتمدة فى التخصصات اآلتية 

 هندسة االتصاالت والمعلومات    -1

 البنا  و التشييد   هندسة   -2

 هندسة الميكاترونيك     -3

 الهندسة الطبية    -4

  ويشددترط علددى الطددالب لن يتمددوا المتطلبددات األكاديميددة الالامددة ألحددد البددرامج للحصددول

التخصدد . وعلددى الطالددب لن يكددون علددى علددم بالمتطلبددات  علددى الدرجددة العلميددة فددي

 والقواعد ومسئول عن تحقيق جميع المتطلبات والقواعد المنظمة.

 

 شروط القيد ومتطلبات االلتحاق ( 2) مادة

يتقدددم الطالددب بالو ددائق الالامددة لاللتحدداق بالكليددة مددن خددالل مكتددب تنسدديق القبددول 

ا البرنددامج  إ ا كددان حاصددال علددى بالجامعددات . يسددجل الطالددب لدرجددة البكددالوريوس فددى هددذ

مددن قددانون تنظدديم  57شددهادة النانويددة العامددة لو مددا يعادلهددا شددعبة رياضدديات  وفقددا للمددادة 
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 تجداوا يجدوا الجامعدات  ومسدتوفيا للشدروط التدي ي دعها المجلد  األعلدى للجامعدات. وال

 .التحويالت لو التوايع يخ  فيما التنسيق مكتب شروط

 

 اركة فى تنفيذ برامج الساعات المعتمدة األقسام العلمية المش ( 3) مادة

يشددرف المجلدد  األكدداديمي لكددل برنددامج علددى تدددري  جميددع المقددررات الدراسددية 

للبرامج الفرعية التي تتبعف ومنهدا مدواد اإلنسدانيات واللغدة الفنيدة والتقدارير الفنيدة. ويحددد 

ة مجلد  الكليدة. و األقسام العلمية المنوط بهدا تددري  مقدررات العلدوم المختلفدة بعدد موافقد

 تتم الدراسة من خالل األقسام العلمية اآلتية كل فى نطاق تخصصف:

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -

 قسم هندسة الحاسبات والنظم -

 قسم هندسة اإلنتاج  -

 قسم هندسة القو  الميكانيكية -

 قسم الرياضيات والعلوم الهندسية -

 الر  والهيدولوليكا( -شغال العامةاأل -األقسام المدنية )الهندسة اإلنشائية  -

 قسم الهندسة المعمارية -

تخص  لغة  –لقسام خارجية في مجال اللغات من كليتي اآلداب لو التربية  -

 إنجلياية

 لقسام خارجية من كلية التجارة في مجال اإلدارة والتسويق -

تددتم الدراسددة فددي البددرامج الجديدددة كددل فددي نطدداق تخصصددف ويشددكل مجلدد  لكدداديمي 

 ة البرنامج.إلدار
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ويوافددق المجلدد  األكدداديمي إلدارة البرنددامج علددى األسدداتذة المرشددحين مددن األقسددام 

 المعنية. وتعرض التوصيات على مجل  الكلية  إلقرارها.

 

 حالة الطالب ونظام الدراسة ( 4) مادة

ساعة معتمددة  180يحتاج الطالب لدراسة عدد من المقررات الدراسية بما ال يقل عن 

ساعة للتمارين والمعامل(  واجتيداا المقدررات  3-2= ساعة محاضرة لو  )الساعة المعتمدة

 بنجاح للحصول على درجة البكالوريوس.

سداعة معتمددة لو لكندر  12لتحديد حالدة الطالدب  فالطالدب الدذ  يقدوم بالتسدجيل لعددد 

 .1رقم  جدولويعرف موقع الطالب في الدراسة تبعا لل يعتبر طالبا منتظما.

 . 1جدول 

 موقع الطالب بنا  على عدد الساعات المعتمدة المجتااة

 المستوى

 الدراسي

تعريف موقع الطالب 

 بنظام الدراسة

 عدد الساعات المعتمدة

 التي اجتازها الطالب بنجاح

 %20 من لقل Freshman 000 العام

 %40ولقل من  %20 من Sophomore 100 األول

لنانىا  200 Junior  60ولقل من  %40من%  

%00ولقل من  %60من  Senior-1 300 النال   

%100ولقل من  %00من  Senior-2 400 الرابع  
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على الطالب لن ينتظم فى دراسة المقدررات التدى قدام بالتسدجيل فيهدا رسدميا. ويشدمل 

ح بالبرنددامج االنتظدام فددى الدراسددة ح ددور المحاضددرات والتمدارين والمعامددل كمددا هددو موضدد

 الذ  تم التسجيل بف  و لك طبقًا لنظام الساعات المعتمدة.

يجب على الطالب لن يستمر فى برنامج الدراسة بانتظام وال يجوا لدف لن ينقطدع  عدن 

الدراسة حي  ال يسمح لف  باالنقطاع إال فى ظروف خاصة. ويمكن حذف مقررات للطالب تم 

ياب عن المسموح بف. واليسمح للطالب الموقوف قيدد  تسجيلف فيها إ ا اادت  فيها نسبة الغ

 باالنتظام فى الفصول خالل فترة وقف القيد.

 وهناك استرشادات عامة تشمل اآلتى:

 .البرامج تستخدم نظام الساعات المعتمدة والدراسة باللغة اإلنجلياية -ل

 ل  انقطاع يمكن لن يؤ ر على تقدير الطالب. -ب

ين لو امتحاندات إضدافية للطالدب الدذ  انقطدع عدن اليعطى القائمون بالتددري  تمدار -ج

 درس.

على الطالب لن ينتظم فى الدراسة واليجدوا لدف لن ينقطدع مددة تايدد عدن عدامين إال  -د

 فى ظروف خاصة وبموافقة مسبقة من الجامعة.

إ ا حدددو وانقطدددع الطالدددب لمدددة تايدددد عدددن  ال دددة لسددابيع خدددالل الفصدددل الدراسدددى  - 

الصددديف  فدددان القدددائم بالتددددري  يتخدددذ لحدددد الرئيسدددى  أل  سدددبب  لو فدددى فصدددل 

 اإلجرا ات التالية:

 Fيعطى تقدير  -

يطلددب مددن الطالددب لن يحددذف المقددرر إ ا حدددو الغيدداب قبددل إنتهددا  ميعدداد حددذف  -

 المقررات.
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إ ا انقطددع الطالددب عددن الدراسددة بسددبب المددرض الددذ  تددم إ باتددف وتسددجيلف لو ل   -

مام العمل المطلدوب ويسدمح لعدم إت Iظرف طار   آخر  فانف يحصل على تقدير 

ويجدب تقدديم   لف باتمامف فى امن قدر  شهرا واحدا من الفصدل الدراسدى التدالى.

شهادة مرضية من طبيب فى حالة األمراض الحادة  إلى شدئون الطدالب. وسدوف 

 تخطر شئون الطالب القائمين بالتدري   على الطالب بفترة الغياب المتوقعة.

 

 المشرف األكاديمى ( 5) مادة

مجل  األكاديمي مشرفا لكل طالدب مدن لع دا  هيئدة تددري  و لدك لمسداعدة يعين ال

الطالددب  فددى التددأقلم مددع نظددام البرنددامج. ويقددوم هددؤال  المشددرفون باإلشددراف علددى برنددامج 

 الدراسة للطالب ومالحظة تقدمف ومراقبة لدائف كجا  من العملية التعليمية.

ديمى المخص  لهدم فدى إختيدار وعلى الطالب لن يحصلوا على موافقة المشرف األكا

برنددامج الدراسددة قبددل التسددجيل فددى المقددررات فددى كددل فصددل دراسددى رئيسددى وفددى الفصددل 

 الصيفى.

 

 إعادة دراسة المقررات ( 6) مادة

 المعددل تحسدين بغدرض فيهدا نجاحف سبق التي المقررات دراسة إعادة للطالب يجوا

 المدرة فدي عليدف حصدل لذيا التقدير لف ويحتسب وامتحانا اإلعادة دراسة وتكون التراكمي 

 رفدع لغدرض التحسدين كدان ل ا إال مقدررات 5   لقصدي بحدد و لدك المقدرر  لدراسدة األخيدرة

 فدي التقدديرين كدال األحدوال يدذكر جميدع وفدى التخدرج  متطلبات تحقيق لو األكاديمي اإلنذار

 .األكاديمي سجلف
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نصدورة. ويجدب لن جامعدة الم -وتتم إعادة دراسة هذ  المقررات داخل كلية الهندسدة 

يكددون المقددرر هددو نفسددف الددذي سددبق دراسددتف  ويجددوا للطالددب إعددادة لو اسددتبدال المقددررات 

مقدررات   7اختيارية. وفى حال ما إ ا ااد عددد السداعات المطلدوب مدن الطالدب إعادتهدا عدن 

يعرض األمر على مجل  اإلدارة لبحد  لمدر الموافقدة لدو وجددت مبدررات مقبولدة  لو إلداام 

بدراسة مقررات لخر  تساعد الطالب على اجتياا المقررات المتعندر فيهدا  لو اتخدا  الطالب 

 ل  قرار آخر يرونف فى هذا الشأن.

وال يمكن للطالب لن يعيد مقررا تم الرسوب فيف إ ا كدان الرسدوب بسدبب عددم األماندة 

 العلمية.

ات. إ ا نجدح إن إعادة دراسة مقرر الينتج عنها محو التقددير السدابق مدن بيدان الددرج

وتتم إضافتف عند حساب متوسط التقددير. لمدا   (F)حصل على   فى مقرر سبق الرسوب فيف

 التقدير األول فال يتم جمعف عند حساب متوسط التقدير.ويظهر بالسجل األكاديمى

 

 مدة  الدراسة ومواعيدها  ( 7) مادة

. مدددة الدراسددة بالبرنددامج ال تقددل عددن تسددعة  فصددول دراسددية رئيسددية لجميددع الطددالب

  :التالى النحو على دراسية فصول  ال ة إلى األكاديمية السنة تقسم

 لسبوع ٥١ ولمدة سبتمبر شهر لوائل فى يبدل : الخريف) األول الرئيسى )الفصل 

  لسبوع ٥١ ولمدة  فبراير شهر لوائل فى يبدل      :الربيع) النانى الرئيسى )الفصل.  

  لسابيع ٧ ولمدة يونيو شهر لواخر فى بدل                  :الصيفى (   )الفصل.  
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 بعد األول الرئيسى الدراسى الفصل بد  قبل لسبوعين خالل الجدد للطالب القيد يتم 

 إدارة مجلد  توصدية علدى بندا اً  المقدررة الرسدوم وسدداد القيدد شدروط اسدتيفا 

 .الكلية مجل  واعتماد البرامج

 وال   رئيسدى دراسدى فصدل ل  بدد  قبدل لسدبوعين خدالل مرحلدة أل  التسجيل يتم 

 الفصدل عدن المقدررة التعليميدة الخدمدة رسدوم سدداد بعدد إال نهائيدا التسدجيل يعتبدر

 .كاملة الدراسى

 للطالب اختيار  الصيفى بالفصل التسجيل يعتبر. 

 

 قواعد اإلنتظام فى  الدراسة ( 8) مادة

 يجدددددب لن يلتدددددام جميدددددع الطدددددالب المسدددددجلين فدددددى البرندددددامج بالقواعدددددد الجامعيدددددة 

 التالية:

 الرسوم الدراسية أ.8

  علدى بندا ً  معتمددة   سداعة لكدل المقررة سدنوياً   التعليمية الخدمة رسوم تحديد يتم 

 وموافقة الجامعة.   الكلية اقتراح مجل 

  يمكن لمجل  الكلية لن يحدد رسوماً إضافية  ابتة لكدل فصدل دراسدى مقابدل الخددمات

وتكلفددة الكتددب والمراجددع التعليميددة األخددر  التددى تقدددم للطددالب منددل دعددم المعامددل 

الدراسددية ومددنح التفددوق   دعددم الحدداالت اإلنسددانية للطددالب الددذين يواجهددون ظروفدداً 

 طارئة ... الخ 
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 رسدوم بسدداد بدااللتاام تعهدد وولى لمر  عند بد  التحاقف بالبرامج على الطالب يوقع 

مختدارة كمدا تحدددها الكليدة   إضدافة إلدى رسدوم الكتدب الدراسدية ال التعليميدة الخدمدة

 لمقررات كل فصل دراسي. 

 رسوم ايادة يمكن  ً فقدط بنسدبة التايدد عدن  الجددد الطالب على الخدمة التعليمية سنويا

 من نظيرتها فى السنة الدراسية السابقة.  10%

 عددد علدى الدراسدي الصديفى بندا ً  للفصدل التعليميدة الخدمدة يحددد إجمدالى رسدوم 

ب   ويمكدن للكليدة رفدع رسدوم السدداعة الطالد فيهدا التددي يسدجل المعتمددة السداعات

مقارنددةً  بالفصددول  %27المعتمدددة فددى الفصددل الدراسددي الصدديفى  بنسددبة  ال تتجدداوا 

 الدراسية الرئيسية. 

 قواعد السداد ب.8

 والفصل األول دراسي رئيسي )الفصل فصل لكل التعليمية الخدمة رسوم تحصل 

 ويتم تحصيل رسم إضافى دراسي   الفصل الناني( خالل األسبوعين السابقين لبد 

 في حالة عدم سداد الرسوم خالل األسابيع الخمسة األولى للفصل الدراسي . وتقدر

 وبحد   الطالب فيها يسجل الساعات التي بعدد التعليمية الخدمة إجمالى رسوم قيمة

معتمدة   إال إ ا كان عدد الساعات  ساعة 12يقابل إجمالى الرسوم لعدد  ما لدنى

متبقية لحصول الطالب على الدرجة لقل من  لك فيتم محاسبتف على المعتمدة ال

 الساعات المعتمدة المتبقية إلتمام متطلبات الدراسة.  

  ال يسمح للطالب بالتسجيل بالمستو  األعلى لو معرفة نتيجتف إال بعد سداد جميع

داتف الرسوم الدراسية للمستو  األدنى. وعند التخرج ال يستلم الطالب لوراقف وشها

 الدالة على منح الدرجة إال بعد سداد الرسوم الدراسية المتأخرة كاملة. 
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 حالة االنقطاع    ج.8

  علدى الطددالب لن يخطددروا المشدرف المخصدد  لهددم مددن قبدل المجلدد  األكدداديمي عنددد

انقطدداعهم عددن الدراسددة لمدددة تايددد عددن لسددبوع. وإ ا كددان اإلنقطدداع نتيجددة للمددرض 

 شددددفي لو مركددددا طبددددي حكددددومي معتمددددد فيجددددب تقددددديم شددددهادة مرضددددية مددددن مست

وتكون معتمدة من اإلدارة الطبية بالجامعدة. وإ ا لدم يددخل الطالدب االمتحاندات نتيجدة 

للمرض فيجب تقديم شهادة مرضية فدورا. ويجدب تقدديم شدهادة مرضدية معتمددة مدن 

اإلدارة الطبية للجامعة وسوف تخطر شئون الطالب القدائمين بفتدرة الغيداب المتوقعدة 

 ب.للطال

 تغيير العنوان د.8

 على الطالب لن يخطر إدارة الكلية بأ  تغيير فى عنوان مراسلتف.

 

 تسجيل المقررات ( 9) مادة

يقوم المجل  األكاديمى للبرنامج باإلعالن عن مواعيد التسجيل فى المقررات. وعلدى 

الطالب لن يراجعوا اختياراتهم مدع المشدرفين األكداديميين المخصصدين لهدم طبقدا للتعليمدات 

ة فى الدليل الخاص بالبرنامج و التي تعلن فى الموقع الخاص باإلنترند.. ولدن يسدمح المدون

بالتسدجيل بعدد المواعيددد المحدددة. وفدي حددال السدماح للمتخلفدين بالتسددجيل فسدوف يصدداحب 

  لك غرامة تأخير.

 اإلعالن أ.9

 تعلن المعلومات الخاصة بخطوات التسجيل مقدما قبل كل فصل دراسى.
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 مدة التسجيل ب.9

 ح بالتسجيل إال لفصل دراسى رئيسى واحد لو فصل صيفى واحد.ال يسم

 المقررات لفتح األدنى الحد  ج.9

  .طالب ٠١ عن اليقل لعدد الرئيسية الدراسية بالفصول المقررات تطرح -

  .طالب 6 عن يقل ال لعدد الصيف بفصول المقررات تطرح -

 البطر مرن % 30 أو طرالب 6 عرن يقرل ال لعردد الرديي  التخصر  مقرررات تطررح -

 مرن االسرتننا  البررامج إدارة لمجلر  ويجرو  أيرل، أيهما بالبرنامج، المعنى المستوى 

 .لذلك ضرورة وجدت إذا الحدود هذه

 المستمعون د.9

يجوا قبول طالب مستمعين فدي لي مدن المقدررات بددون حسداب السداعات المعتمددة  

عتمدة لف عن هدذا على لال يسمح للطالب المستمع من لدا  االمتحانات  لو احتساب ساعات م

المقرر  لو لن يحصل على شدهادة مدن الكليدة  و لدك إ ا كاند. هنداك لمداكن شداغرة ويسدمح 

 لهم بالتسجيل فى فترة متأخرة بعد اإلنتها  من التسجيل للطالب المنتظمين.

 

 إضافة وحذف مقررات ( 11) مادة

 العب  الدراسى  في الفصل الواحد أ.11

المعتمددة المسدموح للطالدب بتسدجيلها يحدد الحد األدنى والحد األقصى لعدد السداعات 

 فى الفصل الدراسى الواحد كما يلى :

  الحد األدنى لعدد الساعات المسموح للطالب بتسجيلها فى فصدلى الخريدف والربيدع هدو

ساعة معتمدة فيما عدا حاالت التخرج لو التعنر )منذراً لكاديمياً( بنا  علدى موافقدة  12

 المجل  األكاديمى.
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 دد السداعات المسدموح للطالدب بتسدجيلها فدى فصدلى الخريدف والربيدع الحد األقصى لعد

 هو كما يلى :

 حالة الطالب عدد الساعات المعتمدة

 3 => 3الحصول على معدل تراكمى لكبر من لو يساو   ساعة معتمدة  21حتى 

 (3الى  2 =>) 2الحصول على معدل تراكمى لكبر من لو يساو   ساعة معتمدة 10حتى 

اعة معتمدة س 14حتى 

 مقررات  7لو 

 2الحصول على معدل تراكمى لقل من 

 مقدررين دراسديين علدى األكندر  فدي الصديفى الفصل الدراسي في التسجيل للطالب يمكن

من المقررات المطروحة  وتحدد مقررات الفصل الصيفى حسدب اإلمكانيدات المتاحدة و 

 .  القواعد التى تصدرها مجل  الكلية

 التسجيلاإلضافة والحذف بعد  ب.11

يمكن للطالب بعد التسجيل لن ي يف لو يحذف  المقررات بطرق وخطدوات يدتم إقرارهدا مدن 

قبل المجل  العلمى  للبرنامج. ويؤد  عدم إتمام اإلجرا ات الالامة  عند حدذف مقدرر إلدى إعتبدار  

 مقرر تم الرسوب فيف.

 تغيير المقررات ج.11

ن بدد  الفصدل الدراسدى وال يسدر  يجوا للطالب لن يغير مقررات بأخر  خالل لسبوعين مد

 هذا على الفصل الصيفى.
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 موعد الحذف د.11

يجددوا للطالددب حددذف مقددرر بدددون ل  ل ددر لكدداديمى حتددى نهايددة األسددبوع الرابددع بالنسددبة 

للفصلين الدراسيين األول والنانى.  م بعد  لك يكون الحدل المسدموح بدف هدو اإلنسدحاب مدن المقدرر. 

يظهدر فدى بيدان الددرجات الددذ   ابيع األولدى  مدن الدراسدة الوالمقدرر المحدذوف خدالل األربعدة  لسد

فدى هدذا المقدرر )إنسدحاب رسدمى( ويجدب  Wيعطى للطالب. وبعد هذا التاريخ يأخذ الطالب التقددير 

 على الطالب إعادة المقرر دراسة وامتحان.

 موعد االنسحاب ه.11

  ل ددر لكدداديمى يمكددن للطددالب لن ينسددحبوا مددن المقددررات )لوالتغييددر لحالددة مسددتمع( بدددون ل

حتددى األسددبوع العاشددر مددن الفصددلين الدراسدديين األول والنددانى ونهايددة األسددبوع الرابددع مددن الفصددل 

 الصيفى . وفى كل الحاالت تطبق الالئحة المالية الخاصة  باإلنسحاب.

 التقدير في حالة الغياب و.11

 إ ا  توقف عن الح ور بدون حذف المقرر. Fيحصل الطالب على تقدير 

 سجيلإعادة الت  .11

. و تكددون Fيسددمح للطالددب باعددادة التسددجيل فددى مقددرر مددا سددبق ولن حصددل فيددف علددى تقدددير

الإلعددادة دراسددة و امتحاندداً طبقدداً للددوائح الماليددة التددي تحدددد  لددك   و يحتسددب للطالددب التقدددير الددذي 

و عندد حسداب المعددل التراكمدي يحتسدب لدف التقددير األخيدر  +Bحصل عليف في اإلعادة بحد لقصى 

 على لن يذكر كال التقديرين في سجلف األكاديمى فقط 

 التظلمات ح.11

 النتيجدة  إعدالن مدن لسدبوع خدالل فدى بدالمقرر درجاتف لمراجعة التماس تقديم للطالب يحق

 سداد  بعد و لك
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ً  لذلك المقرر  الرسوم  لسدتا  يكدون لجندة تشدكل العامدة الشكو  حالة فى .الكلية لقواعد وفقا

 .بالمقرر الطالب درجات ةلمراجع فيها ع واً  المقرر

 

 متطلبات الحصول على الدرجة  ( 11) مادة

باالضدافة الدى مقدررات متطلبدات  –يكون لكل برنامج دراسى خطة دراسدية متكاملدة تحتدو  

علددى مقدررات متطلبدات الكليددة األساسدية واالختياريدة ومتطلبددات  –الجامعدة األساسدية واإلختياريدة 

بددق علددى جميددع الطددالب للحصددول علددى درجدددة البرنددامج الدراسددى حيدد  لن هندداك متطلبددات تنط

البكالوريوس فدي الهندسدة وضدعتها الهيئدة القوميدة ل دمان جدودة التعلديم واالعتمداد  وهدي تشدمل 

 الخطة الدراسية للبرامج المختلفة الفئات األساسية التالية:

علوم إنسانية واجتماعية )متطلبات جامعية( وهدي علدوم غيدر هندسدية تقدوي وعدي الطالدب  .1

سدتتبعات االجتماعيدة لو االقتصدادية لو البيئيدة للتكنولوجيدا وتسداعد  علدى االنخدراط فدي بالم

 المجتمع كعنصر فاعل ومفيد.

الرياضدديات والعلددوم االساسددية وهددي تمنددل االسدداس لكافددة العلددوم الهندسددية التاليددة. العلددوم  .2

 األساسية تشمل الفيايا  والميكانيكا والكيميا . 

ية وهددي العلددوم التددي تعتمددد مباشددرة علددى فئددة الرياضدديات والعلددوم العلددوم الهندسددية األساسدد .3

األساسية وتهدف إلكساب الطالب معرفة بالقوانين الهندسدية األساسدية تمهيددا لتطبيقهدا فدي 

 الفئة التالية

العلددوم الهندسددية التطبيقيددة وهددي التددي تهدددف لتعلدديم الطالددب كيفيددة حددل مشدداكل واقعيددة مددن  .4

والقدددرة علددى وصددفها واسددتخدام القددوانين الهندسددية المناسددبة  خددالل التعددرف علددى المشددكلة

للتعامددل معهددا. بعددا هددذ  المقددررات إجبدداري  وبع ددف اآلخددر اختيدداري يختددار  الطالددب مددن 

 بين عدد من المقررات باشراف المرشد األكاديمي
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 .علوم الحاسب وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات .7

 .المشاريع والتدريب العملي .6

برنددامج علددى مقددررات متطلبددات لخددر  للتخصدد  العددام والتخصدد  يحتددوي  كددل 

 الدقيق كما يلي:

الدرجة  باللغة 

 العربية

ج
ام

رن
الب

د 
كو

 

متطلبات 

الجامعة 

University 

Core 

متطلبات 

 الكلية

Colleg 

Core 

التخصص العام 

Discipline 

Core 

التخصص 

الدقيق 

Major 

Core 

مجموع 

الساعات 

 المعتمدة

 بكالوريوس هندسة

 البنا  و التشييد
BCE 24 45 60 - 65 46 - 51 180 

بكالوريوس 

هندسة االتصاالت 

 و المعلومات

CIE 24 45 70 - 75 36 - 41 180 

بكالوريوس 

 الهندسة الطبية
BME 24 45 67 44 180 

بكالوريوس هندسة 

 الميكاترونيك 
MTE 24 45 69 42 180 

 

 التخرج والحصول على الدرجة ( 12) مادة

 لن: ة البكالوريوس يجبللحصول على درج

 بتقدديراليقل عدن  البدرامج فدى لحدد سداعة معتمددة ٥٨١ الطالدب يجتداا لن البددD   فدى

 4.0/  2.0  عن يقل ال عند التخرج تراكمى وبمعدل جميع المقررات

 التخرج بنجاح يجتاا الطالب مشروع. 

 راسدب / نداجح فيها التقييم يكون التي المقررات يجتاا الطالب بنجاح  (Pass / fail)  

 .الخ ..والندوات الميدانى التدريب مقررات التراكمي منل المعدل ضمن تحتسب وال
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 نظام التقييم واالمتحانات ( 13) مادة

 يددؤد  الطالددب امتحانددا فددى نهايددة كددل فصددل دراسددي للمقددررات التددي قددام بالتسددجيل 

  فيهددا خددالل فتددرة التسددجيل ولددم يددتم حددذفها خددالل فتددرة حددذف المقددررات بمددا ال يخددل بالحددد

 األدنددى للتسددجيل فددي الفصددل الدراسددي الواحددد. ويحددرم الطالددب مددن التقدددم ألدا  االمتحانددات 

 فدددي كدددل لو بعدددا المقدددررات بقدددرار مدددن مجلددد  الكليدددة بندددا  علدددى طلدددب مدددن المشدددرف 

 األكددداديمى وبددداقتراح مدددن المجلددد  األكددداديمى المشدددرف علدددي البرندددامج و لدددك إ ا كانددد. 

مدن مجمدوع السداعات الفعليدة  %57رين تقدل عدن مواظبتف في ح ور المحاضدرات والتمدا

ويعتبر الطالب فدي هدذ  الحالدة راسدبا فدي المقدررات التدي حدرم مدن التقددم ألدا  االمتحاندات 

 فيها.

 توايع الدرجات أ.13

يددتم عقددد امتحانددات تحريريددة فددى نهايددة كددل فصددل دراسددى للبددرامج الدراسددية. وتحدددد 

وضدح بتوصديف المقدررات كدل برندامج . االمتحانات   بنسدب محدددة كمدا هدو م  درجات هذ 

وتمنل لعمال الفصل النسبة الباقية. وتشمل لعمال الفصل المعامل واالتقدارير واالمتحاناتدات 

 الدورية واألبحاو فى المقررات غير التقنية.

 تراكمية الدرجة ب.13

إلجمددالى السدداعات  يحتسددب التقدددير النهددائي للدرجددة الممنوحددة علددى لسدداس تراكمددي

 .( التى درسها الطالب GPAمعدل التراكمى  المعتمدة )ال

المعددددل التراكمدددى = مجمدددوع النقددداط للمقدددررات مقسدددوما علدددى عددددد السددداعات الكلدددى 

 .للمقررات
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 حساب المعدل التراكمى  ج.13

 -:ويحتسب المعدل التراكمى على النحو التالى 

 المقرر نقاط    xلكل مقرر يتم احتساب نقاط المقرر  = عدد الساعات المعتمدة للمقرر 

 لنهدا علدى دراسدى  فصدل ل  فدى الطالدب عليهدا حصدل التدى النقداط مجمدوع يحسدب

 .الدراسى الفصل هذا فى درسها التى المقررات كل نقاط مجموع

 

 نداتج لندف علدى(Semester GPA)  دراسدى فصدل ل  فدى النقداط متوسدط يحسدب

 السداعات عمجمدو علدى الفصدل هدذا فدى الطالدب عليهدا حصدل التدى  النقداط مجمدوع قسدمة

 .المقررات لهذ  المعتمدة

 الفصدل نهايدة عندد للطالدب  (Accumulative GPA)التراكمدى  المعددل يحسدب

 الساعات مجموع على الطالب درسها التى المقررات كل نقاط مجموع قسمة كناتج الدراسى

 .المقررات لهذ  المعتمدة

 شرط استيفا  المتطلبات د.13

اج لمقررات لخر  كمتطلبات لن ال يقدل تقددير يشترط للتسجيل في المقررات التي تحت

 .   Dالطالب في مقررات المتطلبات عن 

 ضوابط تحديد تقدم الطالب ه.13

تم وضع عدد من ال وابط لتحديد مد  تقددم الطالدب فدى برندامج الدراسدة والحصدول 

 كالتالى:  على الدرجة

تمددة مدن سداعة مع 30سداعة معتمددة يكدون الطالدب قدد لنهدى  60عند استكمال عددد  -ل

 مقررات الفئة ب )الرياضيات والعلوم األساسية(.
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ساعة معتمدة يكون الطالب قد لنهدى جميدع مقدررات الفئدة ب  90عند استكمال عدد  -ب

 ساعة معتمدة من مقررات الفئة ج )العلوم الهندسية األساسية(. 24و

دة فدى سداعة معتمد 30ساعة معتمدة يكون الطالب قد لنهدى  120عند استكمال عدد  -ج

سددداعة معتمددددة فدددي مقدددررات الفئدددة هددد  )علدددوم الحاسدددب  12مقدددررات الفئدددة ج و

 .2.0وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات( بمتوسط تراكمى اليقل عن 

 

 التقديرات ومتوسط التقدير  ( 14) مادة

 التقدير عناصر  أ.14

يتم تقييم عمل الطالب فى كل مقرر خالل الفصدل الدراسدى. حيد  تسداعد االمتحاندات  

لتقددارير والمناقشددات لو ل  وسددائل لخددر  لتقيدديم مسددتو  الطالددب فددى ل  مقددرر. األسددئلة  ا

ويكددون التقيدديم النهددائى مددن خددالل امتحانددات نهايددة الفصددل. ويسددتننى مددن هددذا فئددة مقددررات 

المشدددروع والتددددريب العملدددي. وتعقدددد امتحاندددات نهايدددة الفصدددول الدراسدددية طبقدددا لمواعيدددد 

جامعددة -ديمى والمعتمدددة مددن مجلدد  كليددة الهندسددةاالمتحانددات التددى يحددددها المجلدد  األكددا

 المنصورة.

وعنددد نهايددة الفصددل الدراسددي يتلقددى الطالددب التقدددير النهددائى للمقددرر. والتقدددير الددذ  

 يحصل عليف الطالدب فدى المقدرر هدو تقددير لسدتا  المدادة لمدد  تحصديل الطالدب كمدا تعكسدف

لنهائى فى شدئون الطدالب. واليمكدن االمتحانات والمشاركة فى الفصل. ويتم تسجيل التقدير ا

تغيير تقدير الطالب المدون فى سجلف إال بنا  على نتائج تحقيق من لجنة  ال يدة مشدكلة مدن 

 مجل  الكلية واعتماد مجل  الكلية للتغيير  لو بعد صدور حكم ق ائى بذلك.
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 التقديرات الممنوحة ب.14

 ويستخدم نظام التقديرات اآلتى: 

 التقدير عدد النقاط

4.00 A+ 

4.00 A 

3.70 _A 

3.30 +B 

3.00 B 

2.70 -B 

2.30 +C 

02.0 C 

1.7 C- 

1.3 D+ 

1.0 D 

0.0 F 

 I   عمل غير تام  

 IP  يتقدم    

 W  انسحاب رسمى

انسحاب من مقرر و لم 
 يؤدي المطلوب

WF 

 P ناجح 
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المقدرر  إلدى عددم مقددرة الطالدب علدى إتمدام العمدل المطلدوب فدى Iحي  يشدير الرمدا 

المتعلقدة بحالدة الطالدب  (4) مدادةألسباب قهريدة )لنظدر البندد الخداص بالعمدل غيدر التدام فدي 

 وانتظام الدراسة(.

"يتقدددم" فددى نهايددة الفصددل الدراسددى كتقدددير مبدددئى    IPويعطددى الطالددب التقدددير 

 صل دراسى منل المشروع والتقارير.للمقررات التى تدّرس فى لكنر من ف

 اإلنسحاب ج.14

الطالب الذين اليستطيعون إتمام الفصل الدراسدى بسدبب مرضدهم لو ل  ظدرف طدار  

يسددمح لهددم باإلنسددحاب.  ويجددب علددى هددؤال  الطددالب  إكمددال إسددتمارة مددن شددئون الطددالب 

 وتوقيعها  وإعادتها لشئون الطالب. 

دم الطالدب لإلنسدحاب مندف. ويحصدل وسوف تسدجل تقدديرات اإلنسدحاب لكدل مقدرر تقد

إ ا كدان الطالدب قدد لد  العمدل المطلدوب مندف فدى المقدرر  Wعلى لحد التقديرين: إمدا تقددير 

فددى حالددة عدددم اسددتكمال مددا هددو مطلددوب منددف خددالل تسددجيلف   Fعنددد تدداريخ اإلنسددحاب. لو 

 للمقرر

 شروط النجاح د.14

  ل فددي مجمددوع علددى األقدد %60يشددترط لكددي يعددد الطالددب ناجحددا  لن يحصددل علددى

علددى األقددل مددن درجددات االمتحانددات %30درجاتددف فددي المقددرر ولن يحصددل علددى 

 التحريري النهائي.  

  ليسددمح لددف بدددخول االمتحانددات %57البددد لن يح ددر الطالددب نسددبة ال تقددل عددن  

 النهائي للمقرر.
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 لو إ ا حصدل % 60لقل مدن  كان مجموع درجاتف في المقرر إ ا راسبا الطالب يعد  

 مددن درجددات االمتحدددان التحريددري النهددائي  لولددم يح ددر %30مددن علددى لقددل 

الدخول لتجداوا نسدبة  من لحرمانف التحريري في نهاية الفصل الدراسي االمتحانات

النهدائي دون عدذر يقبلدف مجلد   االمتحاندات يح در لدم لو الغيداب لو الغد... الدخ 

 الكلية. إدارة البرامج وتو يق مجل 

 ات منل التدريب العملي والنددوات ومشدروع التخدرج يمكن لن تستننى بعا المقرر

 وما شابهف من عقد امتحانات تحريري. 

يمكددن لن تقدديم بعددا المقددررات منددل التدددريب العملددي والندددوات علددى لسدداس ندداجح / 

 وال تدخل في حساب المعدل التراكمي. (pass/fail)راسب 

 متوسط التقدير ه.14

الفصدلية مدن لبحداو وتقدارير  األعمدال :بدين مقرركنسدب مئويدة كدل درجدات تدواع

الفصددل  نصددف الشددفوي  امتحانددات/امتحاناتددات العملددي  وامتحاناتددات مفاجئددة ... الددخ 

 .النهائي التحريري االمتحانات الدراسي 

و يعقد لكل مقرر امتحانات تحريريف في منتصف الفصدل الدراسدي ال تقدل درجتدف عدن 

  باسدتننا  % 70ال تقل درجتدف عدن وامتحانات تحريريف في نهاية الفصل الدراسي  % 20

 المقررات التي تحددها الالئحة. 

يحسدددب تقددددير المقدددرر ب دددرب عددددد السددداعات المعتمددددة للمقدددرر فدددي عددددد نقددداط 

( الذي حصدل عليدف الطالدب فدي هدذا المقدرر  ويحسدب متوسدط تقددير 2التقدير)حسب جدول 

التى درسدها الطالدب علدى المقررات التي درسها الطالب  بقسمة مجموع تقديرات المقررات 

المجمددوع الكلددى لعدددد السدداعات المعتمدددة لتلددك المقددررات". وعنددد حسدداب متوسددط التقدددير 
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تُقرب األرقام العشرية لرقمين بعد العالمة العشدرية. وتحسدب التقدديرات علدى النحدو المبدين 

ت : التقددديرات المسددتخدمة فددي نظددام السدداعا 2فددي الجدددول التددالي حيدد  يبددين الجدددول رقددم 

 . المعتمدة والدرجات المكافئة لها

 الرما والتقدير المناظران لدرجة التقييم الحاصل عليها الطالب . 2جدول 
 

عدد 

 النقاط
 التقدير

النسبة المئوية  الحاصل عليها 

 الطالب
 مدى الدرجات المكافئة

4.00 A+ 95 % 100 99 90 95 - فأعلى 

4.00 A 93%  96 97 94 93 - %95حتي لقل من 

3.70 _A 09 %   92 91 90 09 - % 93حتي لقل من 

3.30 +B 04 %  00 05 06 07 04 % 09حتي لقل من 

3.00 B 00 %   03 02 01 00  % 04حتي لقل من 

2.70 -B 56 %  59 50 55 56 - %00حتي لقل من 

2.30 +C 53 %   57 54 53 - % 56حتي لقل من - 

02.0 C 50 %   52 51 50 - % 53حتي لقل من - 

1.7 -C 65 %   69 60 65 - % 50حتي لقل من - 

1.3 +D 64 %  66 67 64 - % 65حتي لقل من - 

1.0 D 60 %   63 62 61 60 - % 64حتي لقل من 

0.0 F  60لقل من %      
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 التقديرات اآلتية التدخل ضمن حساب متوسط التقدير

 I عمل غير تام

 W إنسحاب رسمى

لمطلوبانسحاب و لم يؤدي ا  WF 

 AU مستمع

 IP يتقدم

 P ناجح

 

 المشاريع  ( 15) مادة

مشاريع فى موضوعات معينة يحددها المجلد  العلمدى  3-2يقوم الطالب باعداد عدد 

المشرف على البرندامج  و لدك خدالل العدام الدراسدي  تحد. إشدراف لع دا  هيئدة التددري  

خيدر  والمسدمى مشدروع لتنظيم إعداد المشاريع واإلشراف عليهدا ومناقشدتها. المشدروع األ

التخددرج  يددتم إعددداد  فددي الفصددل الدراسددي األخيددر تتويجددا لمختلددف مددا درسددف الطالددب خددالل 

سددنوات الدراسددة. مددن الجددائا لن يقددرر المجلدد  العلمددي تخصددي  فتددرة إضددافية لمشددروع 

التخددرج تبدددل عقددب االنتهددا  مددن امتحانددات الفصددل الدراسددي األخيددر. وفددى نهايددة الفتددرة 

 مددددن المشدددداريع يقدددددم الطالددددب تقريددددرا علميددددا عددددن موضددددوع المشددددروع المخصصددددة ألي 

ويناق. فيف. ال يحصل الطالب على شهادة البكالوريوس إال إ ا لد  بنجداح جميدع المشداريع 

 المقررة.
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 التدريب العملى والميداني  ( 16) مادة

يشمل البرندامج نظامدا للتددريب خدالل العطلدة الصديفية  1مع األخذ فى االعتبار جدول 

لع ددا  هيئددة التدددري  للطددالب المنقددولين إلددى المسددتويات النددانى والنالدد   تحدد. إشددراف

 والرابع  و لك على النحو اآلتي:

يؤد  الطالب المنقولون إلى المسدتو  الندانى تددريبا عمليدا  داخدل الكليدة لو  تدريب عملي :

في المراكا والوحدات المتخصصة داخل الكلية لمدة لسبوعين باجمدالى عددد 

ساعة. ويحصل الطالب علي شدهادة باتمامدف للتددريب  60قل عن ساعات ال ي

 العملي. 

يددؤد  الطددالب المنقولددون إلددى المسددتو  النالدد  والطددالب المنقولددون إلددى  تدددريب ميددداني :

المسددتو  الرابددع  تدددريبا ميدددانيا داخددل القطاعددات المتخصصددة خددارج الكليددة 

سداعة   ويجدب لن  170لمدة لربعة لسابيع باجمالى عدد ساعات ال يقل عدن 

يحصل الطالب علي شهادة من جهة التدريب بانتظامف في التدريب وحصدولف 

 علي الخبرة المطلوبة.

 .ويجوا تدريب الطالب خارج الجمهورية بنا  على موافقة المجل  العلمدي للبرندامج

وال يحصددل الطالددب علددى شددهادة البكددالوريوس إال إ ا لد  بنجدداح كددال مددن التدددريبين العملددي 

 .الميدانيو

وفددي جميددع حدداالت التدددريب يعطددي الطالددب تقدددير ندداجح لو راسددب فقددط وال ت دداف 

درجتف للمجموع ولكدن يشدترط الحصدول علدي درجدة نداجح للحصدول علدي الدرجدة  ويمكدن 

للطالب الذ  وصل إلى المستو  الرابع  دون إتمام تدريبف بنجداح لن يعيدد التددريب لي عددد 

 ة ناجح.  من المرات حتى يحصل علي درج
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 االنذار األكاديمي ( 17) مادة

  دراسدي  فصدل لي فدي 2.00 مدن لقدل إلدى للطالدب التراكمدي المعددل انخفدا إ ا

 .األقل على 2.00 إلى التراكمي لمعدلف الطالب رفع يق ى ب رورة لكاديمي  إنذار لف يوجف

 تكدرر إ ا المعتمددة السداعات ببدرامج الدراسدة مدن لكاديميدا المندذر الطالدب يفصدل

 .متتابعة رئيسية دراسية فصول ستة  2.00عن  التراكمي معدلف انخفاض

 عشدر وهدو للدراسدة األقصدى الحدد خدالل التخدرج شدروط الطالدب يحقدق لدم ا ا

 المعدرض الطالدب مدنح إمكانيدة فدي ينظدر لن الكليدة لمجلد  فصدلف. يجدوا يدتم سدنوات 

 واحددة فرصدة األقدل  علدى 2.00 إلدى التراكمدي رفدع معدلدف مدن تمكندف عددم نتيجدة للفصل 

 متطلبدات وتحقيدق 2.00 إلى معدلف التراكمي لرفع رئيسيين دراسيين فصلين مدتها ولخيرة

  للتخدرج المعتمددة المطلوبدة السداعات مدن 80% دراسدة بنجداح لتدم قدد كدان إ ا التخدرج 

 . األقل على

 المعددل تحسدين بغدرض فيهدا نجاحف سبق التي المقررات دراسة إعادة للطالب يجوا

 المدرة فدي عليف حصل الذي التقدير لف ويحتسب وامتحانا  اإلعادة دراسة وتكون مي التراك

 رفدع لغدرض التحسدين كدان ل ا لال مقدررات 5   لقصدي بحدد و لدك المقدرر  لدراسدة األخيدرة

 فدي التقدديرين كدال األحدوال يدذكر جميدع وفدى التخدرج  متطلبات تحقيق لو األكاديمي اإلنذار

 .األكاديمي سجلف

 

 الشرف ومنح التفوق  مرتبة ( 18) مادة

  خددالل  3.30للطالددب الددذ  ال يقددل متوسددط نقاطددف التراكمددى عددن  مرتبددة الشددرفتمددنح

جميع الفصول الدراسية الرئيسية  بنظام الساعات المعتمدة   لو عند تحويلف مدن نظدام 
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مددن هددذ  الالئحددة    )21(الفصددلين الدراسدديين و لددك بعددد عمددل مقاصددة حسددب المددادة 

فدى ل  مقدرر  Fالشدرف لال يكدون الطالدب قدد حصدل علدى تقددير ويشترط لمنح مرتبدة 

 خالل دراستف  الجامعية.

  تخصد   –عند التحاق ل  من الطدالب النال دين األوائدل فدى النانويدة العامدة المصدرية

بدالبرامج   يعفددى مدن كافددة الرسدوم والمصدروفات الدراسددية خدالل الفصددل  -رياضديات 

اإلعفدا  سدارياً طالمدا حصدل الطالدب علدى متوسدط الدراسي التالي اللتحاقف  ويظل هذا 

 .3.60≤ نقاط تراكمى 

  ت دددع الكليدددة نظامددداً لتشدددجيع الطدددالب المتفدددوقين عدددن طريدددق تخفددديا المصدددروفات

الدراسددية بنسددب متدرجددة مددع متوسددط النقدداط التراكمددى للطالددب  وتعلددن فددى بدايددة كددل 

  فات لكدل طالدبن ونسب تخفيا المصروفصل دراسي رئيسي قائمة الطالب المتفوقي

 والتسري منح التفوق على رسوم الفصل الدراسى الصيفى .

 

 بيان الدرجات  ( 19) مادة

الطالب الذين يحصلون على الدرجة لو الذين ينسدحبون مدن البرندامج بتقددير مرضدى 

لهم الحق فى الحصول على بيان بالدرجات لسجلهم األكاديمى. وال يمكن الحصدول علدى هدذا 

ات  التسددجيل  لو ميعدداد التخددرج. كددذلك التعطددى بيانددات الدددرجات البيددان خددالل فتددرة االمتحاندد

 عند عدم تسديد الرسوم الدراسية.

 ل ندا  بتسدجيلها قدام التدى المقدررات جميدع علدى الطالدب شدهادة تحتدو  لن يجدب

 قدام لو لعادهدا  لو منهدا  انسدحب لو فيهدا رسدب التدى المقدررات مت دمنة دراسدتف  فتدرة

 .بتحسينها
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 طالب من وإلى البرنامج نظام  تحويل ال ( 21) مادة

 الدراسديين  الفصدلين نظدام إلدى المعتمددة الساعات بنظام المقيد الطالب تحويل يجوا

 مقاصدة إجدرا  ويدتم للتخدرج  الالامة معتمدة الساعات من إجمالي   %60 يجتاا لم طالما

 لهدا المكافئدة المقدررات وتحددد المعتمددة نظدام السداعات في الطالب اجتااها التي للمقررات

 .إليف التحويل المطلوب الدراسي البرنامج في

 مددرات السددتنفا  المفصددولين الدراسدديين الفصددلين نظددام طددالب تحويددل يجددوا ال

  بالسدداعات الدراسددة نظددام إلددى الالحقددة لوالسددنوات اإلعداديددة السددنة فددي الرسددوب 

 .المعتمدة

تحويددل   يجددوا بعددد موافقددة المجلدد  األكدداديمي للبرنددامج ومجلدد  جامعددة المنصددورة

 الطددالب مددن وإلددى بددرامج السدداعات المعتمدددة بكليددة الهندسددة علددي لن يددتم عمددل مقاصددة 

بددين المقددررات التددي درسددها الطالددب والمقددررات التددي ينبغددي عليددف دراسددتها والنجدداح فيهددا. 

وإلتمدام عمليدة المقاصدة تسدتخدم الددرجات المكافئدة للتقدديرات المحدددة فدي نظدام السدداعات 

  عنددد حسدداب التقددديرات الخاصددة بددالمقررات فددي  3جدددول هددو مبددين فددي  المعتمدددة هددي كمددا

البرنددامج ومددا يقابلهددا مددن درجددات وتقددديرات فددي الكليددات التددي ال تسددتخدم نظددام السدداعات 

 .المعتمدة

ال يجوا تحويل الطالب من نظام الساعات المعتمددة إلدى نظدام الفصدلين الدراسديين إ ا 

 % ٥١ خصدم يدتم ين الدراسديين عندد التحاقدف بالكليدةلم يحقق شروط القبدول لنظدام الفصدل

  السداعات بدرامج مدن للتحويدل المصداريف اسدترداد فدى يرغدب لمدن إداريدة مصداريف

 .المعتمدة
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 شروط التحويل )تغيير البرنامج الدراسى( وإعادة القيد  ( 21) مادة

علددى الطددالب المحددولين الددذين يرغبددون فددى االلتحدداق للدراسددة فددى لحددد تخصصددات 

(  بمتوسدط 000عتمددة لن يكوندوا قدد لنهدوا مقدررات المسدتو  العدام )المسدتو  البرامج الم

 (.4.0)النهاية القصو   2.0تقدير اليقل عن 

وعلددى الطددالب الددذين سددبق لن لم ددوا سددنة فددى لحددد البددرامج المما لددة )خارج/داخددل( 

لدة مدن جامعة المنصورة ويرغبون االلتحاق فى البرنامج لن يقدموا بيان حا –كلية الهندسة 

الكلية التى كانوا مقيدين بها يفيد بالددرجات التدى حصدلوا عليهدا وإ ا كدانوا قدد حصدلوا علدى 

 ساعات معتمدة لم ال.

يجوا قبول الطالب الوافدين من الحاصلين على النانوية العامة لو مدا يعادلهدا فدي كدل 

إلدارة العامدة عام دراسي بحسب ترتيب درجاتهم وفقا للترشيحات التي ترد إلدى الكليدة مدن ا

للوافدددين ويتددولى مجلدد  الكليددة اقتددراح مقابددل تكلفددة الخدددمات التعليميددة بخددالف الرسددوم 

 الجامعية المقررة بالنسبة لهؤال  الطالب.

ويجوا للطالب الذين سبق لهم لن تركوا الدراسدة فدى البرندامج لمددة تصدل إلدى فصدل 

لن يعيددوا  فتدرة التدى ق دوهادراسدى لو لكندر وسدبق لن حصدلوا علدى تقدديرات عاليدة فدى ال

التسجيل بالبرنامج إ ا رغبوا في  لك  بعد موافقدة المجلد  األكداديمي المخدت  وبمدا يتفدق 

 (.4مادة مع قواعد انتظام الدراسة )
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 بين نظامي الدراسة  : تكافؤ تقديرات المقررات   3جدول 

 

عند التحويدل مدن  جدول تكافؤ تقديرات المقررات
لمعتمددددة إلدددى نظدددام الفصدددلين نظدددام السددداعات ا

 الدراسيين

مدن   عند التحويدل تجدول تكافؤ تقديرات المقررا 
نظدددام الفصدددلين الدراسددديين إلدددى نظدددام السددداعات 

 المعتمدة

 نظام الساعات المعتمدة
نظام الفصلين 

 الدراسيين

 نظام الفصلين الدراسيين
 نظام الساعات المعتمدة

 التقدير عدد النقاط
 النسبة المئوية

 المناظرة

النسبة المئوية التى حصل 

 عليها الطالب
 التقدير عدد النقاط

4.00 +A 98 % 95 % to 100% 4.00 +A 

4.00 A 93 % 90 % to < 95 % 4.00 A 

3.70 –A 88 % 85 % to < 90 % 3.70 –A 

3.30 +B 83 % 80 % to < 85 % 3.30 +B 

3.00 B 78 % 75 % to < 80 % 3.00 B 

2.70 –B 73 % 71 % to < 75 % 2.70 –B 

2.30 +C 70 % 68 % to < 71 % 2.30 +C 

2.00 C 67 % 65 % to < 68 % 2.00 C 

1.70 –C 63 % 60 % to < 65 % 1.70 –C 

1.30 +D 58 % 55% to < 60% 1.30 +D 

1.00 D 53 % 50% to < 55% 1.00 D 
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0.00 F  0 %50لقل من % to <50 % 0.0 F 

 يين خريجي البرنامج في وظيفة معيدتع ( 22) مادة

يتم تعيين المعيدين مدن خريجدي البرندامج بقدرار مدن رئدي  الجامعدة بندا  علدي طلدب 

بشددأن تنظدديم  1952لسددنة  49( مددن القددانون رقددم 133مددن مجلدد  الكليددة و طبقددا للمددادة )

 .من  ات القانون 136  137الجامعات وبما ال يخل بتطبيق المادتين 

كلية بتوايع المعيدين من خريجي برامج بنظام الساعات المعتمدة علدى يقوم مجل  ال

األقسددام المندداظرة لتخصصدداتهم فددي لقسددام الكليددة  وبنددا ا علددى الخطددة الدراسددية ل قسددام 

 العملية المقدمة مسبقا.

 

 القواعد التأديبية ( 23) مادة

الطدددالب المقيددددون بالبرندددامج خاضدددعون للنظدددام التدددأديبي المبدددين فدددي قدددانون تنظددديم 

 جامعات والئحتف التنفيذية.ال

 

 قواعد إضافية  ( 24) مادة

  يعرض على مجل  الكليدة كافدة الموضدوعات التدى لدم يدرد فدى شدأنها ند  فدى مدواد

هددذ  الالئحددة   وقددد يتطلددب األمددر الرفددع إلددى الجامعددة والمجلدد  األعلددى للجامعددات 

 للتصديق على قرار مجل  الكلية.

 مدا لدم يدرد بدف ند  فدى هدذ  الالئحدة تطبق األحكام الواردة بقانون تنظديم الجامعدات في

 وتعديالتها.
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  تطبدق هددذ  الالئحددة علددى جميددع الطددالب المقيددين بنظددام السدداعات المعتمدددة بددد اً مددن

  وال يجوا تطبيقها علدى خريجدي بدرامج 2013/2014فصل الخريف للعام األكاديمي 

 الساعات المعتمدة قبل  لك التاريخ.
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 الهندسة  في درجة البكالوريوسبرنامج  

 الطبية والحيوية

 
 بنظام الساعات المعتمدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

37 

 كلية الهندسة –جامعة المنصورة 

 سة الطبية والحيوية بنظام الساعات المعتمدةالئحة برنامج الهند
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 تمهيد
 

هناك العديد من التطبيقات الطبية والحيوية بوجدف عدام لمختلدف تخصصدات الهندسدة. 

يشددمل  لددك فددي المجددال الطبددي لجهدداة التشددخي  )اآلشددعة ومعامددل األحيددا  الجايئيددة ...( 

عوي ددية ...(. كمددا يمتددد  لددك ألنشددطة وتطبيقددات والعددالج )اآلشددعة  األجهدداة واألدوات الت

حيويدددة بشدددكل عدددام مندددل الصدددناعات الدوائيدددة والغدددرف العقيمدددة ومعامدددل الددددم واألمصدددال 

 واللقاحات .... 

مددن الواضددح لن هددذ  المجدداالت تعتبددر تطبيقددات علددى الدراسددة فددي عدددد مددن األقسددام 

والددتحكم. كنيددرا مددا نحتدداج  الهندسددية منددل لقسددام اإللكترونيددات والددنظم والطاقددة والتصددميم

ألنظمددة مركبددة تتددداخل فيهددا عدددد مددن التخصصددات الهندسددية المددذكورة لعددال   الجددل إنجدداا 

هدف طبي لو حيدوي محددد. المهنددس الدذي يتعامدل مدع هدذ  األنظمدة  يجدب لن تكدون لديدف 

خبددرات هندسددية لساسددية متنوعددة تغطددي التخصصددات الهندسددية السددابقة الددذكر  باإلضددافة 

 مات بيولوجية لساسية  لكي يتمكن من دراسة التطبيقات الطبية والحيوية للهندسة. لمعلو

يهدف البرندامج إلعطدا  الطالدب معلومدات اساسدية مناسدبة فدي مختلدف التخصصدات 

الهندسددية المددذكورة باإلضددافة للمعلومددات الطبيددة األساسددية. كمددا يقددوم البرنددامج باكسدداب 

السدتكمال مدا قدد يحتاجدف مدن معلومدات فدي لي تخصد  الطالب القددرة علدى الدتعلم الدذاتي  

إن الجمددع بددين شددمول ألجددل التعامددل مددع مشددكلة تطبيقيددة محددددة لو لمتابعددة التطددور فيددف. 

البرنامج ألساسيات تخصصات متعددة وتمكدين الطالدب مدن الدتعلم الدذاتي يمندل لحدد عناصدر 

 .التميا في هذا البرنامج

فدي إكسداب الطالدب القددرة علدى التعامدل مدع  العنصر األهدم مدن عناصدر التميدا يكمدن

المعتمدة على تخصصات هندسدية متعدددة فدي آن واحدد وتصدور المنظومدة  األنظمة المركبة
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المناسبة التي تجمع عناصر هذا النظام المركب. وهدو مدا ال يمكدن تحقيقدف فدي إطدار برندامج 

 سة. منحاا للتطبيقات الطبية والحيوية لقسم واحد فقط من لقسام الهند

يركا البرنامج على التعلم مدن خدالل دراسدات الحالدة والمشداريع ولخيرا ولي  آخرا  

الهادفة لحل مشاكل محددة في الحيداة  غيدر مكتفيدا بمشدروع تخدرج واحدد كمدا هدو  المتعددة

الحال في عدد من التخصصدات الهندسدية األخدر   وهدو مدا يمندل عنصدرا آخدر مدن عناصدر 

 التميا.

ج فددي إعددداد منددل هددذا المهندددس  فددي إطددار برنددامج عصددري  يأخددذ يأمددل هددذا البرنددام

بنظام الساعات المعتمدة ويعتمد على تنمية القدرات في مختلف التخصصات التدي تخددم هدذا 

 التخص  البيني بالتوااي مع تنمية مهارات إنشا  وصيانة لنظمة متكاملة.

 

 التعريف ببرنامج الهندسة الطبية ( 25) مادة

 الهدف: ل.25

دسدة الطبيدة والحيويدة إلبدراا طاقدة الطدالب وإعدداد مهنددس قدادر يهدف برندامج الهن

 على: 

 تصميم  -

 وتركيب  -

 وتطوير  -

 وصيانة األنظمة الهندسية المتكاملة المستخدمة في التطبيقات الطبية والحيوية  -
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 من خالل تعرفف على لساسيات التخصصات المتعددة التي تعتمد عليها تلك األنظمة منل

 اإللكترونيات  -

 المعلومات  ونظم -

 وخواص ومقاومة المواد  -

 وعلوم الطاقة والموائع -

 في إطار برنامج عصري: 

 يأخذ بنظام الساعات المعتمدة  -

 ويعتمد على تنمية مهارات التعلم الذاتي  -

 والقدرة على التعامل مع األنظمة المركبة  -

 المخرجات التعليمية المنشودة وعناصر التميا ب.25

ساسية في مجاالت متعددة تشمل اإللكترونيات ونظم التمكن من العلوم الهندسية األ -

 المعلومات من جهة والميكانيكا والتصميم والتحكم من جهة لخر 

إدراك لساسيات علوم الحياة بما يكفي لفهم متطلبات التطبيقات الطبية والصيدالنية  -

 من األجهاة واإلجرا ات الهندسية المختلفة

 ملة تتداخل فيها تخصصات مختلفةالقدرة على نمذجة وتصميم لنظمة متكا -

  Learning by doingالقدرة على التعلم الذاتي والتعلم من خالل الفعل  -

تبني مدخل يعتمد على لسلوب حل المشاكل مع إعطا  لولوية للمشاريع على مدار  -

 سنوات الدراسة

القدرة على التعامل مع فريق متعدد التخصصات )مهارات إدارة العمل ومهارات  -

 .صل(التوا
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 قوائم المقررات الدراسية لبرنامج الهندسة الطبية ( 26) مادة

 فئات المقررات بنا  على الهيئة القومية لجودة التعليم واالعتماد ل.26

مدددن جامعدددة الطبيدددة والحيويدددة هندسدددة الللحصدددول علدددى درجدددة البكدددالوريوس فدددى 

 100المنصورة يجب على الطالب لن يجتاا بنجاح عدددا مدن المقدررات تبلد  فدى مجموعهدا 

 .عة معتمدةسا

تم توايع الساعات المعتمدة على الفئات المختلفة من المقررات التدي وضدعتها الهيئدة 

القومية لجودة التعلديم واالعتمداد  وفدي إطدار النسدب التدي وضدعتها الهيئدة كمدا هدو موضدح 

 :1جدول بال
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 ت المقررات ونسبها تبعا للهيئة القومية لجودة التعليم واالعتماد. فئا1جدول 

رمز 

 الفئة
 إسم الفئة

عدد 

الساعات 

المعتمدة 

 المقترح

النسبة 

المئوية 

 المقترحة

 توصيات الهيئة القومية

 لجودة التعليم واالعتماد

 للنسب المئوية لكل فئة

ى
ألدن

حد ا
ال

ى 
ص

ألق
حد ا

ال
 

ط
س

المتو
 

 11 12 9 10.0 18 لعلوم االجتماعيةاإلنسانيات وا ا

 21 26 20 21.1 38 الرياضيات والعلوم األساسية ب

 21 23 20 22.8 41 العلوم الهندسية األساسية ج

 21 22 20 21.7 39 العلوم الهندسية التطبيقية د

 10 11 9 9.4 17 الحاسب وتطبيقاتف ه 

 9 10 8 8.9 16 المشروع والتدريب العملي و

 7 8 6 6.1 11 ت ممياة للكليةمقررا ا

 100.0   100.0 180 المجموع 

 نوع المتطلب ) ى القسم الذي يتبعف لورما يدل عليبدل بولكل مقرر رقم كود  

 (2 جدول

 

 . معنى الرما في بداية الرقم الكودي2جدول 

 UNR يةمتطلبات جامع

 FCR مقررات ممياة للكلية

 MTH رياضة وفيايا  هندسية

 CSE هندسة الحاسبات والنظم

 ECE هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

 PDE هندسة االنتاج والتصميم

 MPE هندسة القو  الميكانيكية

 BME الهندسة الطبية والحيوية
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 سة الطبية والحيوية بنظام الساعات المعتمدةالئحة برنامج الهند

 

 

 قوائم المقررات تبعا للفئة  ب.26
   

 . قائمة مقررات الفئة )ا( إنسانيات وعلوم اجتماعية3جدول 

ج(
( 

ي
ر
با
ج

إ
 

 
خ(

( 
ي

ر
يا
خت

 ا
أو

 

 عدد الساعات األسبوعي

 إسم المقرر
 الرقم

 الكودي

ل
عم

 م

ن
ري

ما
 ت

را
ض

حا
م

ت
 

دة
تم

مع
 ال

1لغة إنجلياية  2 1 2  ج  
UNR03

1 

 2لغة إنجلياية  2 1 2  ج
UNR03

2 

 كتابة التقارير الفنية 3 2 2  ج
UNR13

1 

 مهارات العرض 2 1  3 ج
UNR23

1 

عملالتشريعات في مجال اإلدارة والمحاسبة وال 3 2 2  ج  
UNR23

2 

 التسويق 3 2 2  ج
UNR33

1 

 إدارة المشروعات 3 2 2  ج
UNR43

1 

 . قائمة مقررات الفئة )ب( رياضيات وعلوم لساسية4جدول 

ج
إ

ج(
( 

ي
ر
با

 

 
ي 

ر
يا
خت

 ا
أو

خ(
(

 

 عدد الساعات األسبوعي

 إسم المقرر
 الرقم

ل الكودي
عم

م
ن 

ري
ما

ت
را 

ض
حا

م

ت
دة 
تم

مع
ال

 

 MTH001 1رياضيات  3 2 2  ج

 MTH002 1ميكانيكا  3 2 2  ج

 MTH003 2رياضيات  3 2 2  ج

 MTH004 2ميكانيكا  3 2 2  ج

 MTH101 3رياضيات  3 2 2  ج

 MTH102 4ت رياضيا 2 1 2  ج

 MTH103 نظرية احتماالت وإحصا  2 1 2  ج
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 MTH201 تحليل عددي 4 2 2 3 ج

 MTH011 1فيايا   4 2 2 3 ج

 MTH012 2فيايا   4 2 2 3 ج

 MTH021 لساسيات الكيميا  الهندسية 4 2 2 3 ج

 MTH121 كيميا  ع وية 3 2  3 ج

 ئة )ج( علوم هندسية لساسية. قائمة مقررات الف7جدول 

ي
ر
با
ج

إ
 (

(ج
 

 
 أو

ي
ر
يا
خت

ا
 (

(خ
 

 األسبوعي الساعات عدد

 المقرر إسم
 الرقم

 الكودي

ل
عم

م
ن 

ري
ما

ت
را 

ض
حا

م

ت
دة 
تم

مع
ال

 

 ECE251 قياسات وأجهزة قياس 4 2 2 3 ج

 CSE252 أنظمة تحكم آلي 3 2 1 1.5 ج

 CSE352 مستشعرات ومؤثرات 2 1  3 ج

 ECE161 بيةدوائر كهر 3 2 2  ج

 ECE261 1إلكترونيات  3 2 2  ج

 ECE262 مجاالت كهرومغناطيسية 3 2 2  ج

 ECE363 معالجة إشارات تناظرية ورقمية 3 2 2  ج

 ECE264 2إلكترونيات  3 2 1 1.5 ج

 MPE171 ميكانيكا موائع 3 2 1 1.5 ج

 MPE172 ديناميكا حرارية 4 3 2  ج

 MPE271 ةانتقال حرارة وكتل 3 2 1 1.5 ج

 PDE181 مقاومة مواد 4 3 1 1.5 ج

 PDE281 تحليل إجهادات 3 2 2  ج

 

 . مقررات الفئة )د( علوم تخصصية في الهندسة الطبية6جدول 

 ساعة معتمدة من بين المقررات االختيارية( 12)يختار الطالب ما يوااي 

ي
ر
با
ج

إ
 (

(ج
 

 
 أو

ي
ر
يا
خت

ا
 (

(خ
 

األسبوعي تالساعا عدد  

 المقرر إسم
 الرقم

 الكودي

ل
عم

 م

ن
ري

ما
 ت

ت
را

ض
حا

 م

دة
تم

مع
 ال
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 سة الطبية والحيوية بنظام الساعات المعتمدةالئحة برنامج الهند

 

 

ي
ر
با
ج

إ
 (

(ج
 

 
 أو

ي
ر
يا
خت

ا
 (

(خ
 

األسبوعي تالساعا عدد  

 المقرر إسم
 الرقم

 الكودي

ل
عم

 م

ن
ري

ما
 ت

ت
را

ض
حا

 م

دة
تم

مع
 ال

 كيمياء حيوية وأحياء جزيئية 3 2 1 1.5 ج
BME29

1 

 مدخل لعلم التشريح البشري 3 2  3 ج
BME29

2 

 ECE396 أجهزة قياس طبية حيوية 3 2 1 1.5 ج

 ميكروبيولوجي وعلم المناعة 3 2 1 1.5 ج
BME39

2 

 PDE393 خواص المواد في التطبيقات الطبية والحيوية 3 2 1 1.5 ج

 مدخل لعلم وظائف األعضاء 3 2 2  ج
BME39

4 

 CSE395 معالجة الصور 3 2 1 1.5 ج

 ECE491 التصوير الطبي 3 2 1 1.5 ج

 MPE492 إجراءات حيوية وصيدالنية 3 2 2  ج

 MPE372 ظواهر انتقال في األنظمة الحيوية 3 2 2  خ

 MPE373 الثرموديناميكا اإلحصائية واألنظمة الحيوية 3 2 2  خ

 MPE471 مقدمة للتقنيات الدقيقة والنانوتكنولوجي 3 2 1 1.5 خ

 BME491 السميات والصحة العامة 3 2 2  خ

 BME393 الميكانيكا الحيوية لألنسجة والخاليا 3 2 1 1.5 خ

 CSE494 أنظمة تحكم رقمية 3 2 2  خ

 CSE491 ية بالحاسبالرؤ 3 2 1 1.5 خ

 CSE396 الرسم بالحاسب 3 2 1 1.5 خ

 CSE397 التعرف على األنماط ومعالجات اللغات الطبيعية 3 2 1 1.5 خ

 ECE399 اإللكترونيات الضوئية 3 2 1 1.5 خ

 CSE493 المعلوماتية الحيوية 3 2 1 1.5 خ

 

  ات الحاسب. مقررات الفئة )ه  ( تطبيق5جدول  

ر
با
ج

إ

ي  ج(
(

 

و 
أ

يا
خت

ا

ي 
ر

خ(
(

 

 الرقم المقرر إسم عدد الساعات األسبوعي



 

 

 

 

 

 

44 

 كلية الهندسة –جامعة المنصورة 
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ل
عم

 م

ن
ري

ما
 ت

ت
را

ض
حا

 م

دة
تم

مع
 الكودي ال

 CSE051 مدخل لنظم الحاسب 3 2 1 1.5 ج

 CSE151 التصميم الرقمي المنطقي 3 2 1 1.5 ج

 CSE152 الخوارزميات وهياكل البيانات 4 2 2 3 ج

 4 2 2 3 ج
ذجة والمشابهة ثالثية األبعاد في الحرارة النم

 والموائع باستخدام الحاسب
MPE371 

 CSE451 أنظمة قواعد البيانات 3 2 1 1.5 ج

 . مقررات الفئة )و( تدريب عملي ومشاريع0جدول 

ي
ر
با
ج

إ
 (

(ج
 

 
 أو

ي
ر
يا
خت

ا
 (

(خ
 

 األسبوعي الساعات عدد

 المقرر إسم
 الرقم

ل الكودي
عم

م
ن 

ري
ما

ت
ت 

را
ض

حا
م

 

دة
تم

مع
ال

 

 BME390 على الهندسة الطبية والحيوية 1تدريب  2   6 

 BME391 في الهندسة الطبية والحيوية 1مشروع  3 1 1 4.5 

 BME491 في الهندسة الطبية والحيوية 2مشروع  3 1 1 4.5 

 BME492 في الهندسة الطبية والحيوية 3مشروع  6 2 2 9 

 BME493 على الهندسة الطبية والحيوية 2تدريب  2   6 

 

 . مقررات الفئة )ا( مقررات ممياة للكلية9جدول 

ي
ر
با
ج

إ
 (

(ج
 

 
 أو

ي
ر
يا
خت

ا
 (

(خ
 

 األسبوعي الساعات عدد

 المقرر إسم
 الرقم

 الكودي

ل
عم

م
ن 

ري
ما

ت
را 

ض
حا

م

ت
دة 
تم

مع
ال

 

M 1.5 1 2 3 قوى كهربية FCR141 

M 1.5 1 2 3 مدخل للهندسة المدنية FCR441 

M 3  1 2 الرسم الهندسي PDE041 
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M 3  2 3 تكنولوجيا الورش PDE042 
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 سة الطبية والحيوية بنظام الساعات المعتمدةالئحة برنامج الهند

 

 

 

 ترتيب المقررات برنامج الهندسة الطبية مواعا على فصول الدراسة

الجددددوال اآلتيدددة توضدددح مقتدددرح للطالدددب المندددتظم لجدولدددة المقدددررات الدراسدددية فدددى 

نى لكددل عددام دراسددي علددى امتددداد سددنوات الدراسددة  وعدددد الفصددلين الدراسدديين األول والنددا

 الساعات المعتمدة لكل مقرر.
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 سة الطبية والحيوية بنظام الساعات المعتمدةالئحة برنامج الهند

 

 

 000مقررات المستو   ج.26
 

 الفصل الدراسي األول 1.ج.26

 كود المقرر إسم المقرر عدد الساعات المعتمدة

 MTH001 1رياضة  3

 MTH011 1فيايا   4

 MTH002 1ميكانيكا  3

 MTH021 لساسيات الكيميا  الهندسية 4

 PDE041 رسم هندسي 2

 UNR031 1لغة إنجلياية  2

  المجموع 18

 

 الفصل الدراسي الناني 2.ج.26

 كود المقرر إسم المقرر عدد الساعات المعتمدة

 MTH003 2رياضة  3

 MTH012 2فيايا   4

 MTH004 2ميكانيكا  3

 CSE051 مقدمة ألنظمة الحاسب 3

 PDE042 تكنولوجيا الورش 3

 UNR032 2لغة إنجلياية  2

  المجموع 18
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 سة الطبية والحيوية بنظام الساعات المعتمدةالئحة برنامج الهند

 

 

 100مقررات المستو   د.26
 

 الفصل الدراسي النال  1.د.26

 كود المقرر إسم المقرر عدد الساعات المعتمدة

 MTH101 3رياضة  3

 MPE171 ميكانيكا موائع 3

 CSE151 تصميم رقمي منطقي 3

 PDE181 مقاومة المواد 4

 ECE161 دوائر كهربية 3

 UNR131 كتابة تقارير فنية 3

  جموعالم 19

 

 الفصل الدراسي الرابع 2.د.26

 كود المقرر إسم المقرر عدد الساعات المعتمدة

 MTH102 4رياضة  2

 MTH103 نظرية احتماالت وإحصا  2

 MTH121 كيميا  ع وية 3

 MPE172 ديناميكا حرارية 4

 FCR141 قو  كهربية 3

 CSE152 خواراميات وهياكل بيانات 4

  المجموع 18
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 سة الطبية والحيوية بنظام الساعات المعتمدةالئحة برنامج الهند

 

 

 002مقررات المستو    .26

 الفصل الدراسي الخام  1. .26

عدد الساعات 

 كود المقرر إسم المقرر المعتمدة

 MTH201 تحليل عددي 4

 ECE261 1إلكترونيات  3

 PDE281 تحليل إجهادات 3

 MPE271 انتقال حرارة وكتلة 3

 BME292 مدخل للتشريح البشري 3

 UNR232 التشريعات في اإلدارة والمحاسبة والعمل 3

  المجموع 19

 

 الفصل الدراسي السادس 2. .26

 كود المقرر إسم المقرر عدد الساعات المعتمدة

 UNR231 مهارات العرض 2

 ECE262 مجاالت كهرومغناطيسية 3

 BME291 كيميا  حيوية وبيولوجيا جايئية 3

 ECE251 قياسات ولجهاة قياس 4

 ECE252 لنظمة تحكم آلي 3

 ECE264 2إلكترونيات  3

  المجموع 18
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 300ات المستو  مقرر و.26

 الفصل الدراسي السابع 1.و.26

 كود المقرر إسم المقرر عدد الساعات المعتمدة

 BME390 1تدريب عملي على الهندسة الطبية والحيوية  2

 CSE363 معالجة إشارات تناظرية ورقمية  3

 CSE352 مستشعرات ومؤ رات 2

 BME392 ميكروبيولوجيا وعلم المناعة 3

 MPE371 ة األبعاد للحرارة والموائعنمذجة ومشابهة  ال ي 4

 ECE396 لجهاة قياس حيوية وطبية 3

  المجموع 17

 

 الفصل الدراسي النامن 2.و.26

عدد الساعات 

 كود المقرر إسم المقرر المعتمدة

 BME394 مقدمة لعلم وظائف األع ا  3

3   Elective 

 BME391 1مشروع في الهندسة الطبية والحيوية  3

 PDE393 ي التطبيقات الحيوية والطبيةخواص المواد ف 3

 CSE395 معالجة صور 3

 UNR331 تسويق 3

  المجموع 18
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 400مقررات المستو   ا.26

 الفصل الدراسي التاسع 1.ا.26

عدد الساعات 

 كود المقرر إسم المقرر المعتمدة

 ECE491 التصوير الطبي 3

 FCR441 مدخل للهندسة المدنية 3

 CSE451 لنظمة قواعد بيانات 3

 BME493 2تدريب على الهندسة الطبية والحيوية  2

3  Elective 

 BME491 2مشروع في الهندسة الطبية والحيوية  3

  المجموع 17

 

 الفصل الدراسي العاشر 2.ا.26
 

 كود المقرر إسم المقرر عدد الساعات المعتمدة

 MPE492 إجرا ات طبية وصيدالنية 3

3   Elective 

3   Elective 

 UNR431 وعاتإدارة مشر 3

 BME492 3مشروع في الهندسة الطبية والحيوية  6

  المجموع 18
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 توصيف المقررات لبرنامج الهندسة الطبية ( 27) مادة

 مقررات الفئة )ا( إنسانيات وعلوم اجتماعية ل.27

UNR031  2 1لغة إنجلياية 

 )إجباري( 1 فصل  معمل 2 تمارين 1 محاضرات ا

 المتطلبات: 

 يل الطالب الى المستو  األولي في اللغة اإلنجلياية فى التعليم الجامعىالهدف: يهدف المقرر لتأه

 إعداد الطالب لخوض اختبارات اللغة القياسية -دراسة نصوص هندسية  -مراجعة شاملة ألساسيات اللغة  المحتو :

 

UNR032  2 2لغة إنجلياية 

 )إجباري( 2 فصل  معمل 2 تمارين 1 محاضرات ا

 UNR031المتطلبات: 

 الهدف: يهدف المقرر للتأهيل على المستو  المتوسط للطالب في اللغة اإلنجلياية

اسدتكمال االسدتعداد  -تلخي  النصوص بدرجات مختلفة من االختصدار -المحتو : تحليل وتفسير نصوص هندسية 

 الختبارات اللغة القياسية

 

UNR131 3 كتابة التقارير الفنية 

 إجباري   1 فصل - معمل 2 تمارين 2 محاضرات ل

 UNR032المتطلبات: 

 الهدف: تملك القدرة على كتابة األنواع المختلفة من التقارير الفنية 

 -تصدميم الصدفحات -البحد -لسدلوب الكتابدة الفنيدة -التعرف على الجمهور المتلقى -المحتو : تعريف الكتابة الفنية

قددارير الرسددمية وغيددر الرسددمية )التوصدديات  المشدداريع  المددذكرات والت-تشددكيل النصددوص اآللددي والفهرسددة اآلليددة 

 تقارير النشاط  دليل المستخدم  التقارير الشفهية  السيرة الذاتية(

 

UNR231 2 مهارات العرض 

 إجباري  2 فصل 3 معمل - تمارين 1 محاضرات ل

 UNR131المتطلبات: 

 الهدف: تمكين الطالب من العروض التقديمية

مهدارات اسدتخدام الوسدائل البصدرية مدع  –لسلوب ومحتو  العرض بندا  علدى الجمهدور المتلقدي المحتو : اختيار 

 إعداد صفحات الويب -إعداد عرض تقديمي بف تحريك للرسوم  –التدريب العملي 

 

UNR232 3 التشريعات في مجال اإلدارة والمحاسبة وقوانين العمل 
 إجباري   1 فصل - معمل 2 تمارين 2 محاضرات ل

 -المتطلبات: 

 التعرف على بعا األساسيات القانونية واالقتصادية في مجاالت العملالهدف: 

 المقارندة بدين البددائل – القيمة الامنيدة لتدداول النقدود – التكاليف – طلبعرض والال)المحتو : مقدمة في االقتصاد 

)لنددواع المؤسسددات مددن  المؤسسدداتنظددم وقددوانين  -( التحليددل االقتصددادي للمشددروعات – الجدددو  االقتصددادية –

تشددريعات  –العقددود والمواصددفات(  –مقدمددة للمحاسددبة  –نظددرة عامددة علددى الهياكددل اإلداريددة  –الوجهددة القانونيددة 
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 تشريعات األمن الصناعي والبيئة - العمل والقوانين المنظمة للمهن الهندسية
 

UNR331 2 التسويق 

 ي()إجبار 2 فصل  معمل 2 تمارين 2 محاضرات ا

 المتطلبات: 

 الهدف:

 يهدف المقرر إلعطا  لمحة سريعة عن طبيعة ومجال عملية التسويق وعالقتف بالوظائف األخر  فى المؤسسة

 المحتو : 

 طددرق -دورة حيدداة المنددتج -اسددتراتيجية اإلنتدداج -قددرارات اإلنتدداج -نمددا ج للمسددتهلك وعمليددات الشددرا  الصددناعى

 التسدددويق  -التصدددميم العملدددى للتسدددويق -ل وتخطددديط إختبدددارات التسدددويقتحليددد -بحددد  سدددوق المسدددتهلك والسدددوق 

 العالمى

 

UNR431 3 إدارة المشروعات 

 إجباري 2 فصل - معمل 2 تمارين 2 محاضرات ل

 -المتطلبات: 

 الهدف: إكساب الطالب مهارات إدارة مشاريع يشارك فيها فرق متعددة

 –تحويدل األهدداف البعيددة ألهدداف مرحليدة وإلدى مهدام  –عيدة المدد  تحديد األهداف ب –المحتو : إعداد المشاريع 

لسداليب  -الجماعية في التخطيط وفدي األدا   –تقسيم العمل ووضع الخطة الامنية  -تحديد الفريق  –تحليل الموارد 

 تحديد المخاطر والخطط البديلة –متابعة التنفيذ 
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 مقررات الفئة )ب( رياضيات وعلوم لساسية ب.27

MTH001   3 1رياضيات 

 )إجباري( 1 فصل  معمل 2 تمارين 2 محاضرات ب

 المتطلبات: 

 الهدف: الهدف من المقرر هو اكتساب لساسيات التفاضل والجبر للمهندسين

 المحتو : 
ة لمنلدة دوال: المنلنيدة واللوغاريتميدة واألسدية  الاائديد –الدالة العكسية –تصنيف الدوال  –: مفهوم الدالة التفاضل

 –قواعددد االشددتقاق  –االشددتقاق  –االتصددال ونظريددة القيمددة الوسدديطة  –نظريددات النهايددات  –النهايددات  –وعكسددها 
 –المشددتقات  ات الرتددب العليددا  –االشددتقاق ال ددمنى والبددارامتر   –قاعدددة السلسددلة  –مشددتقات الدددوال األوليددة 

رسدددم  –متسلسدددلة مددداكلورين  –غة تيلدددور صدددي –قاعددددة لوبيتدددال  –تطبيقدددات علدددى التفاضدددل  –االشدددتقاق الجائدددى 
نظريددات وخددواص  –التكامددل غيددر المحدددد  –التقريددب  –القدديم العظمددى والصددغر   –المنحنيددات التحدددب والتقعددر 

 التكامل .
مجموعات المعادالت الخطيدة -نظرية المعادالات –الكسور الجائية –نظرية  ات الحدين بأ  لس وتطبيقاتها  الجبر:

 فراغات المتجهات وخواصها  –طرق جاوس المختلفة  –المصفوفات وتطبيقاتها  –ها المحددات وخواص –

 

MTH002  3 1ميكانيكا 

 إجباري   1 فصل - معمل 2 تمارين 2 محاضرات ب

 -المتطلبات: 

 الهدف: التعرف على شروط اتاان القو  استاتيكيا وتطبيقاتها

اتدداان الجسدديم والجسددم  –عددام االادواج  –العددام  –فددرا  المتجهددات والقددو  فددى ال –المحتددو : قددوانين نيددوتن 
االحتكداك  –تطبيقات علدى الكمدرات والهيدروسدتاتيكا  –القو  المواعة  –مركا النقل والمركا الهندسى  –الجاسئ 

 وتطبيقاتف على األوتاد والمسامير
 

MTH003  3 2رياضيات 

 )إجباري( (2) فصل  معمل 2 تمارين 2 محاضرات ب

 MTH001لبات: المتط

 الهدف: الهدف من المقرر هو التعرف على عملية التكامل وتطبيقاتف  وعلى الهندسة التحليلية

 –النظريدة األساسدية فدى التكامدل  –تجميعات ريمان العليدا والسدفلى  –: التكامل المحدد وخواصف التكاملالمحتو : 
 –التكامددل المعتددل –التعوي ددات المنلنيددة(  –تتددالى االختدداال الم -التجدداي   –طددرق التكامددل )التكامددل بددالتعويا

التكامددل بالتقريددب )قاعدددة شددبف المنحددرف وقاعدددة  –حسدداب المسدداحات والحجددوم الدورانيددة  –تطبيقددات التكامددل 
 سمبسون(.

 : معدددددادالت الدرجدددددة النانيدددددة والقطاعدددددات المخروطيدددددة )اإلحددددددا يات الكارتيايدددددة والقطبيدددددة الهندسدددددة التحليليدددددة
   (والبارمترية

 

MTH004  3 2ميكانيكا 

 إجباري   2 فصل - معمل 2 تمارين 2 محاضرات ب

 MTH002المتطلبات: 

 الهدف: القدرة على تحليل ديناميكا حركة الجسيم

الشدغل والطاقدة  –معدادالت الحركدة فدى االحددا يات المختلفدة  –قدوانين نيدوتن للحركدة  –المحتو : كيناتيكا الجسيم 

لندواع الحركدات  –الحركدة النسدبية الخطيدة –االحتكداك وتطبيقاتدف  –المحافظدة ودالدة الجهدد  المجموعدات –للجسيم 

 المستوية للجسيم: انتقالية ودورانية وعامة 
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MTH101  3 3رياضيات 

 )إجباري( (1) فصل  معمل 2 تمارين 2 محاضرات ب

 MTH003المتطلبات: 

ال في لكنر من متغير  بما في  لك تفاضالتها وتطبيقات الهدف: الهدف من المقرر هو التعرف على خواص الدو

 عليها والمعادالت التفاضلية العادية وتطبيقاتها باإلضافة للهندسة التحليليلة في الفرا 

المعدادالت التفاضدلية  -المحتو :  تطبيقات التفاضل الجائى   القيم القصدو  للددوال فدى اكندر مدن متغيدر وتطبيقدات 

األولدى   المعدادالت القابلدة للفصدل والمتجانسدة والتامدة  المعادالت التفاضدلية العاديدة مدن الرتبدة  العادية من الرتبدة

النانية   المعادالت  ات المعامالت النابتة   الدالدة المتممدة والحدل الخداص ودالالتهدا   تحويدل البدالس وتطبيقاتدف فدى 

 حل المعادالت التفاضلية.

 الكددددرة واالسددددطوانة  –معددددادالت المسددددتقيم والمسددددتو   –نظددددم االحدددددا يات الهندسددددة التحليليددددة فددددى الفددددرا  ) –

 والمخروط(.
 

MTH102  2 4رياضة 

 إجباري   2 فصل - معمل 2 تمارين 1 محاضرات ب

 MTH101المتطلبات: 

 الهدف: التعرف على تكامالت الدوال في لكنر من متغير وتطبيقاتف 

التفاضلية االتجاهية   التكامالت المتعددة وتطبيقاتها )اإلحدا يات المنحنية المحتو : التحليل االتجاهى   المؤ رات 

 نظرية جاوس وستوك(  -والمتعامدة 
 

MTH103  2 نظرية احتماالت وإحصا 

 إجباري   2 فصل - معمل 2 تمارين 1 محاضرات ب

 MTH101المتطلبات: 

 ا  وتطبيقاتفالهدف: لعطا  الطالب مقدمة في لساسيات االحتماالت واإلحص

التقدير  -التوايعات اإلحتمالية المتصلة وغير المتصلة -التوايعات التكرارية -المحتو : مقايي  التمركا والتشت.

 -الترابط والتراجع –اإلختبارات غير البارامترية  -إختبارات الفروض -العينات من التوايع اإلعتياد  -واإلستنتاج

 السالسل الامنية
 

MTH201  4 عدديتحليل 

 إجباري 1 فصل 3 معمل 2 تمارين 2 محاضرات ب

 MTH101المتطلبات: 

الهدف: إكساب الطالب القدرة على نمذجة األنظمة غير المواعة وطرق حل معادالتها عدديا وإجرا  كافة العمليات 

 التقريبية وتحليل الخطأ واستخدام البرمجيات المناسبة 

إنشددا  معددادالت األنظمددة غيددر  –يددر المواعددة وعالقددات الفدديا والجهددد المحتددو : نظددرة عامددة علددى األنظمددة غ

 –طدرق حدل المعدادالت الخطيدة وغيدر الخطيدة عددديا  -تحليدل الخطدا ومصدادر  وكيفيدة الدتحكم فيدف  –المواعة آليدا 

ادالت الطرق العدديدة لحدل مجموعدة مدن المعد –إجرا  العمليات األساسية )تقريب الدوال والتفاضل والتكامل( عدديا 

 التدريب على استخدام البرمجيات الشائعة في المعمل  –التفاضلية العادية 
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MTH011   4 1فيايا 

 إجباري   1 فصل 3 معمل 2 تمارين 2 محاضرات ب

 -المتطلبات: 

الهدف: التعرف على القوانين الحاكمة والخواص األساسيتين في العمليات المرتبطة بتبادل القو  الميكانيكية 

 والطاقة الحرارية

الخدددواص  –الحركدددة التذبذبيدددة  –الوحددددات القياسدددية واألبعددداد  –: الكميدددات الفيايائيدددة  خدددواص المدددادةالمحتدددو : 

الموجدات فددى األوسدداط  –الموجدات الصددوتية  -التددوتر السددطحى –اللاوجدة  –خدواص الموائددع  –الميكانيكيدة للمددواد 

 المرنة .

القددانون األول فددى الددديناميكا  –النظريددة الحركيددة للغددااات  –النتقددال الحددرار  : ا الحددرارة والديناميكيددة الحراريددة

 -التمددد الحدراري.  -مقدايي  الحدرارة والترمدومترات  –اإلنتروبيا والقانون النانى للديناميكا الحراريدة  –الحرارية 

 معمل

 

MTH012   4 2فيايا 

(B) إجباري( (2) فصل 3 معمل 2 تمارين 2 محاضرات( 

 MTH011متطلبات: ال

 الهدف: التعرف على القوانين الحاكمة والخواص األساسيتين في المجاالت الكهرومغناطيسية والطاقة النووية

قدانون  –الفيا الكهربدى  –قانون كولوم  –المجال الكهربى  –: الشحنة والمادة  الكهربية والمغناطيسيةالمحتو : 

قددانون لوم  –التيددار والمقاومددة والقددوة الدافعددة الكهربيددة  –اد العاالددة المكنفددات والمددو –الجهددد الكهربددى  –جدداوس 

قدانون  –الفيا المغناطيسدى وقدانون جداوس  –قانون بابوت وسافارت  –المجال المغناطيسى  –والدوائر البسيطة 

 الح  المغناطيسى . –فارادا  

األليداف  -استقطاب ال دو   –ل والحيود التداخ –الطبيعة الموجية لل و  ومبدل هيجن  –: ال و  الهندسي ال و 

 ال وئية

النظريدة  -الظداهرة الكهروضدوئية  –الليار  –مباد  نظرية الكم  –نظرية بوهر  –: التركيب الذر   الفيايا  الذرية

 النسبية.

 

MTH021 4 لساسيات الهندسة الكيماوية 

 إجباري   1 فصل 3 معمل 2 تمارين 2 محاضرات ب

 -المتطلبات: 

 هدف: التعرف على لساسيات الكيميا  غير الع وية وعلى تطبيقاتها في مجال الصناعات الكيميائيةال

المحتددو : مدددخل للكيميددا  غيددر الع ددوية: الهيكددل اإللكترونددي للددذرات والجايئددات والددروابط األيونيددة والتسدداهمية 

ئيدددة: العمليدددات األساسدددية وصدددناعة مقدمدددة للهندسدددة الكيميا -ونظريدددة المجموعدددات ومبددداد  الكيميدددا  الفيايائيدددة 

 معمل - البالستيك واالسمدة واألصبا  والصناعات البتروكيميائية

 

MTH121 3 الكيميا  الع وية 

 إجباري   2 فصل 3 معمل  تمارين 2 محاضرات ب

 MTH021المتطلبات: 

 حيوية الهدف: تكوين المعلومات األساسية في مجال الكيميا  الع وية كمقدمة للكيميا  ال

 –البوليمرات  –المركبات الدورية  –المركبات العطرية  –المركبات األليفاتية  –المحتو : المجموعات الوظيفية 

 الفوليرينات والجايئات الصغيرة –الجايئات الحيوية 
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 مقررات الفئة )ج( علوم هندسية لساسية ج.27

ECE251 4 قياسات ولجهاة قياس 

 إجباري   2 لفص 3 معمل 2 تمارين 2 محاضرات ج

 MTH012 - MTH103المتطلبات: 

 الهدف: التعرف على لساسيات القياسات الهندسية ولجهاتها 

التوايعددات االحصددائية المختلفددة واختبددار  –تحليددل عدددم التدديقن  –المحتددو : التحليددل االحصددائي للبيانددات التجريبيددة 

لجهاة القياس الهندسية المت منة األندواع النشدطة  –ت ومعامل االرتباط والمقاربة متعددة المتغيرا جودة المقاربة 

والخاملة لمحوالت الطاقة وإلكترونيات لجهاة القياس وطرق اقتنا  البيانات المعتمدة علدى الحاسدب اآللدي وتجدارب 

قيددداس ال دددغط والحدددرارة والقدددوة وكدددذلك القياسدددات الكهربيدددة مندددل قيددداس الجهدددد والتيدددار الكهربدددي والمقاومدددة 

 الخ. الكهربية...

 

CSE252 3 لنظمة التحكم اآللي 

 إجباري   1 فصل 1.7 معمل 1 تمارين 2 محاضرات ج

 MTH101المتطلبات: 

الهدف: فهم كيفية بنا  لنظمة التحكم البسيطة فدى الدامن المتصدل مدع مراجعدة الخلفيدة الرياضدية ووصدف للق دايا 

 التي تطرحها اإلشارات غير المتصلة 

تمنيددل الددنظم )المخطدددط  -التوصدديف الرياضددي ل نظمدددة الخطيددة ومحددول البددالس  –حكم المحتددو : لساسدديات الددت

الوظيفي  دوال التحويل  لشكال انسياب اإلشارات(؛ نمذجة النظم الكهربائية والميكانيكية؛ متغيدرات الحالدة ؛ تحليدل 

حكم التناسددبي والتفاضددلي الددنظم فددي البعددد الامدداني و التددرددي؛ مسددار الجددذور؛ اسددتقرار الددنظم ؛ مقدمددة إلددى المددت

والتكاملي. تحليل النظم باسدتخدام البرمجيدات المناسدبة ؛ األدا  السداكن؛ تحليدل االسدتجابة؛ مقدمدة ألنظمدة الدتحكم  

 معمل -  لنواع التحكم المنالى  نظام المتابعة الخطى المنالى  األنظمة متعددة المتغيرات
 

CSE352 2 المستشعرات والمؤ رات 

 إجباري   1 فصل 3 معمل - تمارين 1 محاضرات ج

 ECE261المتطلبات: 

 الهدف: التعرف على لنواع المستشعرات والمؤ رات وعلى طرق ومعدات معالجة اإلشارة

المحتدو : المكبدرات الوظيفيدة  مكبدرات وظيفيدة باسدتخدام الرجدوع الموجدب والسدالب  مكبدرات وظيفيدة باسددتخدام 
ارات التناظريددة  لنظمددة المعالجددة والتحويددل  محددوالت اإلشددارة والمستشددعرات  الوصددلة الننائيددة  استشددعار اإلشدد

 مكبرات الفرق  المرشحات الفعالة  لنواع المستشعرات والمؤ رات 
 

ECE161 3 دوائر كهربية 

 )إجباري( (1) فصل  معمل 2 تمارين 2 محاضرات ج

 MTH012المتطلبات: 

ليدل الددوائر الكهرييدة وحسداب الجهدد الكهربدي والتيدار الكهربدي فدي الهدف: يهدف المقرر للتعرف علدى لسدلوب تح
 الدوائر

تحليددل الدددوائر -دوائددر المقاومددة البسدديطة-عناصددر الددوائر الكهربيددة-المحتدو :  وابدد. ومتغيددرات الدددوائر الكهربيددة
-لتحويددل بينهدداتوصدديلة النجمددة والمنلدد  وا-نظريددات الشددبكات الكهربيددة-التحويددل بددين المصددادر الكهربيددة-الكهربيددة

الدددوائر -دوائددر الددرنين-القدددرة ومعامددل القدددرة-التمنيددل بالمتجهددات الامنيددة-دوائددر التيددار المتددردد الجيبيددة المسددتقرة
 ً  الدوائر  ال ية الطور-المرتبطة حنيا
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ECE261  3 1الكترونيات 

 )إجباري( (1) فصل  معمل 2 تمارين 2 محاضرات ج

 ECE161المتطلبات: 

 عرف على المكونات األساسية للدوائر اإللكترونية ونمذجتهاالهدف: الت

  -الوصدددددلة الننائيدددددة فدددددى حالدددددة اإلنحيددددداا –انتقدددددال التيدددددار فدددددى الوصدددددلة الننائيدددددة -المحتويدددددات: لشدددددبا  الموصدددددالت

 - مركبددات التيددار فددى الحدداالت المختلفددة -تراناسددتورات الوصددلة  نائيددة القطبيددة  -األنددواع المختلفددة للوصددلة الننائيددة 

 الفوتونية ( وخواصها   النبائطJFET / MOSFETتراناستورات تأ ير المجال ) -الخواص االستاتيكية والديناميكية 
 

ECE262 3 مجاالت كهرومغناطيسية 

 )إجباري( (2) فصل  معمل 2 تمارين 2 محاضرات ج

 ECE161المتطلبات: 

 الت الكهرومغناطيسيةالهدف: فهم لساسيات نظرية المجاالت وتطبيقاتها في المجا
 -الجهدد الكهربدى -الفديا الكهربدى وقدانون جداوس -المجدال الكهربدى اإلسدتاتيكى -المحتو : لساسيات نظرية المجاالت 

الشدروط -الجهود االتجاهية-قانون لمبير -قانون بيوسافار -معادلة البالس وبواسون -المكنفات -الشروط الحدية الكهربية
 -المجاالت  ات الدامن المتغيدر-الملفات -القوة والطاقة فى المجال المغناطيسى -يا المغناطيسىالف -الحدية المغناطيسية
 -اإلنتشدار فدى الوسدائط  ات الفقدد ومنعدمدة الفقدد-مقدمدة إلدى نظريدة خطدوط النقدل  -انتشار الموجدات-معادالت ماكسويل
 االنعكاس و التشت.

 

ECE363 3 معالجة اإلشارات التناظرية والرقمية 

 )إجباري( 2 فصل  معمل 2 تمارين 2 محاضرات ج

 ECE261المتطلبات: 

الهدف: يهدف المقرر إلى التمكن من تحليل اإلشارات ومعالجتها الستخالص المعلومات المفيدة وتصميم معالجات 
 اإلشارة المختلفة

تحويدل -تحويدل "اد" ومعكوسدف -ة اإلشدارات المتقطعد -لخذ العيندات -تمنيل اإلشارات-المحتو : اإلشارات والمنظومات 

 -العمليات العشوائية  -تحويل فورير السريع -فورير الغير متصل 

معامل التجائدة    -تنفيذ المرشحات خطوات تصميم المرشحات الرقمية  -التناظرية إلى رقمية وبالعك   تحويل اإلشارات

 اإلشارات تطبيقات استعادة -انات و ضغطهابيتكويد ال -المرشحات الموائمة -طول الكلمة المحدود  مرشح فينر
 

ECE264  3 2الكترونيات 

(C) إجباري( (2) فصل 1.7 معمل 1 تمارين 2 محاضرات( 

 ECE261المتطلبات: 

 الهدف: يهدف المقرر إلى التعرف على الدوائر اإللكترونية الشائعة ولساليب تحليلها
 المحتو : 

مكبرات التدردد  -تحليل اإلشارات الصغيرة فى الترانايستور -يل واإلنحياا واالستقرارالتحل -التراناستور والتيار المستمر
مكبدرات  -المكبدرات التفاضدلية -المكبدرات  ات التغذيدة الخلفيدة -مكبرات القدرة فدى التدرددات السدمعية -السمعى والراديو

الددوائر المتكاملدة -الخدرج فدى مكبدرات القددرة مراحدل - المكبدرات متعدددة المراحدل -الددوائر المتكاملدة الرقميدة -العمليات
 تشكيل الموجات-مولدات اإلشارات-المذبذبات و لنواعها-المرشحات ومكبرات الرنين -التما لية

 

MPE171 3 ميكانيكا الموائع 

 إجباري 1 فصل 1.7 معمل 1 تمارين 2 محاضرات ج

 MTH011المتطلبات: 

البقدا  الرئيسدية علدى سدكون وحركدة الموائدع فدي صدورة لحاديدة البعدد  الهدف: إلى التعدرف علدى وتطبيدق قدوانين 
 والتعرف على المفاقيد المختلفة ولساسيات آالت الموائع 

السريان فدي مسدالك  –المشابهة  –معادلة برنولي  –بقا  كمية الحركة  –بقا  الكتلة  –المحتو : استاتيكا الموائع 
موائددع )لنددواع اآلالت  نظددرة سددريعة علددى منلدد  السددرعات السددتنتاج مقدمددة آلالت ال –السددريان حددول عوائددق  –

 معامالت المشابهة  مااوجة م خة مع شبكة(
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MPE172 4 الديناميكا الحرارية 

 إجباري 2 فصل  معمل 2 تمارين 3 محاضرات ج

 MTH011المتطلبات: 

 الهدف: التعرف على مباد  تحويل الطاقة والمحددات النظرية لها

القدانون األول للدديناميكا  –الخواص النرموديناميكية للمواد النقيدة  –مفاهيم الطاقة  –: المفاهيم األساسية المحتو 
الخدددددواص  –االتددددداان النرمودينددددداميكي  –اإلضدددددمحالل  –القدددددانون النددددداني للدددددديناميكا الحراريدددددة  –الحراريدددددة 

 كيميائية رموديناميكا التفاعالت ال –النرموديناميكية للمخاليط والمحاليل 
 

MPE271 3 انتقال الحرارة والكتلة 

 إجباري 1 فصل 1.7 معمل 1 تمارين 2 محاضرات ج

 MPE172المتطلبات: 

الهدف: هو القدرة على تحليل والتنبؤ بظواهر انتقال الحرارة والكتلة فدي مسدتو  البعدد الواحدد باإلضدافة لتطبيقدات 
 في مبادالت الحرارة والكتلة

انتقدال الحدرارة والكتلدة المتالامدين  –انتقال الحرارة والكتلدة بالحمدل  –الحرارة والكتلة بالتوصيل المحتو : انتقال 
 مدخل إلى مبادالت الحرارة والكتلة –اإلشعاع  –

 

PDE181 4 مقاومة المواد 

 إجباري   1 فصل 1.7 معمل 1 تمارين 3 محاضرات ج

 MTH011المتطلبات: 

ية للمواد واكتساب القدرة على حساب اإلجهدادات واإلنفعداالت فدي الهياكدل باسدتخدام الهدف: فهم الخواص الميكانيك
 التقريب لحادي البعد

اإلجهاد واإلنفعال والعالقدات بينهدا فدي المدواد المعدادن والسديراميك  –المحتو : طبيعة ومعنى الخواص الميكانيكية 
الاحدف والكلدل  –معدامالت يدونج والقد  وبواسدون  – المرونة واللدوندة –والبوليمرات المواد الموجهة واألنسجة 

 االختبارات الميكانيكية )شد وضغط وصالدة وصدم( –والسلوك اللاج المرن 
المسدائل غيدر المحدددة اسدتاتيكيا  –الهياكل المحددة وغيدر المحدددة اسدتاتيكيا  –الكمرات  –مقدمة الستاتيكا الهياكل 

اإلنحنددا  وااللتددوا  فددي الكمددرات  –المحوريددة والقدد  فددي الكمددرات  اإلجهددادات –فددي الكمددرات المحملددة عموديددا 
 –تحليددل الهياكددل باسددتخدام الطاقددة والمصددفوفات  –انفعددال الكمددرات والمسددائل غيددر المحددددة اسددتاتيكيا  –المتما لددة 

 استقرار األعمدة المحملة عموديا 
 

PDE281 3 تحليل اإلجهادات 

 إجباري   1 فصل - معمل 2 تمارين 2 محاضرات ج

 PDE181المتطلبات: 

الهدف: اكتساب القدرة على تحليدل اإلجهدادات المواعدة فدي مجدال  ندائي لو  ال دي األبعداد وتطبيقدات علدى الكمدرات 
 غير المتما لة واأللواح والقشور باإلضافة إلى نظريات اإلنهيار

عالقدات  –المرونة في األبعداد الدنالو  استعراض سريع لنظرية –المحتو : دائرة مور ولساسيات تحليل اإلجهادات 
اإلجهادات  نائيدة البعدد  –األلواح والقشور  –اإلجهادات واالنفعاالت في المواد غير المتجانسة والتأ يرات الحرارية 

نبذة سريعة عن طريقة العناصدر  –االنحنا  وااللتوا  للقشور  –انحنا  والتوا  الكمرات غير المتما لة  –المستوية 
 نظريات اإلنهيار واعتبارات التصميم –ودة المحد
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 مقررات الفئة )د( علوم تخصصية في الهندسة الطبية د.27

BME291 3 الكيميا  الحيوية واألحيا  الجايئية 

 إجباري 2 فصل 1.7 معمل 1 تمارين 2 محاضرات د

 MTH121المتطلبات: 

 خالل اإلشارات البيوكيماوية ل ع ا  الحية الهدف: دراسة انتقال الطاقة من خالل األيا وانتقال المعلومات

المحتو : هياكل ووظائف والتفاعل بين مكونات الخاليا شامال البروتينات والكربوهيدرات والدهون واألحمداض النوويدة 

 ( وتكوين البروتينات DNAوديوكسيربوا RNAاألحماض النووية )ريبوا –والخاليا البيولوجية األخر  

 

BME292 3 ريح الجسم البشريمدخل لتش 

 إجباري 1 فصل 3 معمل  تمارين 2 محاضرات د

 المتطلبات: 

 الهدف: استعراض عام لهيكل ولع ا  جسم اإلنسان

المحتو : هياكل األنظمة واألع دا  المختلفدة بمدا فدي  لدك األجهداة التاليدة: الددوري  اله دمي  الغدددي  الغالفدي  

مدددخل للتشددريح الدددقيق وعلددم  –العصددبي  التكددا ري  التنفسددي والبددولي  الهيكلددي -المندداعي  الليمفدداوي  الع ددلي

 األنسجة

 

ECE396 3 لجهاة قياس طبية حيوية 

 إجباري   1 فصل 1.7 معمل 1 تمارين 2 محاضرات د

 CSE251 – BME292المتطلبات: 

الكيماوية الحيوية لو  الهدف: التعرف على وسائل القياس الكمية للجايئات والخاليا واألنسجة من حي  الخواص

 الورا ية لو الفيايائية

وسائل القياس التدي تعتمدد علدى الددوائر االلكترونيدة  –المحتو : الميكروسكوبات ال وئية واالنبعاو الفلوريسنتي 

تطبيق اإلحصدا  واالحتمداالت وتحليدل اإلشدارة وال وضدا  وتقنيدات فدورير ومشدروع  –واألنظمة الكهروميكانيكية 

 قيمصغر تطبي

 

BME392 3 ميكروبيولوجي وعلم المناعة 

 إجباري  1 فصل 1.7 معمل 1 تمارين 2 محاضرات د

 BME291المتطلبات: 

 الهدف: دراسة الكائنات الحية الدقيقة المكونة من خلية واحدة لو عدة خاليا لو الكائنات غير الخلوية

اسدتعراض سدريع للكائندات الدقيقدة  –إلدى علدم المناعدة مددخل  –المحتو : استعراض سريع لعلم البكتيريدا والفيروسدات 

 التطبيقات الصناعية ل حيا  الدقيقة –المرتبطة بانتاج الم ادات الحيوية واإلنايمات والفيتامينات واللقاحات 

 

PDE393 3 خواص المواد في التطبيقات الحيوية والطبية 

 إجباري   1 فصل 1.7 معمل 1 تمارين 2 محاضرات د

 PDE181لبات: المتط

 الهدف: إعطا  مدخل للتفاعل بين الخاليا وبين لسطح المواد المستخدمة في التطبيقات الحيوية والطبية

وسددائل  –المحتددو : الخددواص الطبيعيددة والكيميائيددة ألسددطح مددواد مختددارة منددل المعددادن والبددوليمرات والسدديراميك 

 –لحدداد والمددامن للمددواد الماروعددة فددي جسددم اإلنسددان رد الفعددل ا –تغييددر خددواص لسددطح المددواد  –قيدداس األسددطح 

 تصميم مواد طبية ماروعة ولع ا  صناعية
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BME394  3 مدخل لعلم وظائف األع ا 

 إجباري 2 فصل  معمل 2 تمارين 2 محاضرات د

 BME291 – BME292المتطلبات: 

 الهدف: استعراض سريع لوظائف األع ا  البشرية 

 ظائف الميكانيكية والطبيعية والكيميائية ل ع ا  والخاليا المكونة لجسم اإلنسانالمحتو : دراسة موجاة لو

 

CSE395 2 معالجة الصور 

 )إجباري( (2) فصل 1.7 معمل 1 تمارين 2 محاضرات د

 ECE363المتطلبات: 

جة الصور وطرق يهدف هذا المقرر الى تقديم مباد  معالجة الصور والتركيا على النظرية األساسية لمعالالهدف: 

 ترميم الصور وال غط. 

 . تنظيف الصور  -حصائيات الصور إ  -ويحتو  المقرر على لنظمة التصوير الرقمي والصور الرقمية المحتو : 

نظرية فوريف   -عمليات االلتفات   -. العمليات التي تعتمد على مبدل النقط  اإلحصائيات المشتركة ومقارنة الصور -

. ترميم الصور والعمليات الهندسية  إعادة البنا   التشفير وال غط . طرق  -التردد و المرشحات التي تعتمد على 

 التنبؤ بقيم المواقع و التحويالت المكانية والهندسية

 

ECE491 2 التصوير الطبي 

 إجباري 1 فصل 1.7 معمل 1 تمارين 2 محاضرات د

 CSE395المتطلبات: 

الصورالطبية الحيوية  تحليلوتجهيا و للحصول  تقنيات المختلفةالتاويد الطالب بيهدف هذا المقرر الى  الهدف:

 لحدو التطورات بعا من مناقشة ف ال عنالطبية الحيوية  الكالسيكية للصورة الحوسبة تقنيات استعراض مع

 في مجال

التصوير السينية التصوير بالرنين المغناطيسي  واألشعة ) الطبية الحيوية الحصول على الصور المحتو :

صور الطبية ال إعادة بنا   - الطبية الحيوية تنسيقات الصورة والملفات -( والموجات فوق الصوتية المقطعي

  التجائةو واإلحصا ات الهندسة تطبيق - الحاسوبية الطبية تحليل الصور لساسيات - والترميم الرقمية الحيوية

  التردد المجال  المكاني: بما في  لك الصورة فهم  حيويةالطبية ال معالجة الصور ووتسجيل  والتصور  

 تسجيل صورة - الصورة تجائة الطبية الحيوية -( المنطقة والتمنيلالحدود )النمذجة -تصفية شكل تقلب والصرفية

 الطبية الحيوية التصور صورة -( صورة االستيفا   التشابف مقايي   المكانيةالتحوالت ) الطبية الحيوية

 موضوعات الطبية الحيويةحوسبة لدوات البرمجيات ل - الميدانية( التصورالموترة و  ناقالت  العدديةيات لساس)

 معالجة الصورالمتقدمة في مجال الحدينة و معالجة الصور موضوعات الطبية الحيوية الصورة في المتقدمة

  ات الصلة والمناطق الطبية الحيوية

 

MPE492 3 دالنيةاإلجرا ات الحيوية والصي 

 إجباري 2 فصل  معمل 2 تمارين 2 محاضرات د

 MPE271المتطلبات: 

 الهدف: فهم اإلجرا ات المستخدمة لمعالجة األوساط والمواد الحيوية بما في  لك التطبيقات الصناعية

 –د الحيوية تجميد الموا –التبريد والتكييف والتدفئة في األوساط الطبية  –المحتو : متطلبات األوساط العقيمة 

 الصناعات الصيدالنية –فصل مكونات الدم  –التجفيد 
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MPE372 3 ظواهر االنتقال في األنظمة الحيوية 

 اختياري 2 فصل  معمل 2 تمارين 2 محاضرات د

 MPE271المتطلبات: 

 صاحبةالهدف: نمذجة ظواهر السريان واالنتقال في األنظمة الحيوية بما في  لك وجود تفاعالت كيماوية م

نمذجة  –نمذجة ظواهر االنتقال عبر األغشية  –المحتو : سريان الدم في الشرايين واألوردة ولاوجة الدم 

 التفاعالت الكيماوية المصاحبة لظواهر انتقال في األوساط الحيوية

 

MPE373 3 النرموديناميكا اإلحصائية واألنظمة الحيوية الجايئية 

 اختياري  صلف  معمل 2 تمارين 2 محاضرات د

 MPE172المتطلبات: 

 الهدف: فهم العالقة بين الخواص الميكروسكوبية والخواص الماكروسكوبية بنا  على النرموديناميكا اإلحصائية 

سلوك الجايئات الكبيرة  –معدالت التفاعل في األنظمة الحيوية  –المحتو :  رموديناميكا اإلجرا ات الال انعكاسية 

الميكانيكا الحيوية  –هياكل البروتينات والتحليل الورا ي  –معايرة الجايئات الكبيرة  –األسطح  في المحاليل وعلى

 للجا  الواحد

 

MPE471 3 مدخل إلى التقنيات الدقيقة وتقنيات النانو 

 اختياري  فصل 1.7 معمل 1 تمارين 2 محاضرات د

 المتطلبات: )لكواد المقررات التي يعتمد عليف هذا المقرر(

 الهدف: فهم وسائل التصنيع على مقايي  الميكرون والنانومتر  وتطبيقاتها في المجاالت الحيوية والطبية

 –األنظمدددة الكهروميكانيكيدددة الدقيقدددة وتغليفهدددا ونمدددذجتها وتصدددميمها  –المحتدددو : : لساسددديات التصدددنيع الددددقيق 
 –لندانو مدن لعلدى ألسدفل لو مدن لسدفل ألعلدى مدخل إلى طرق تصدنيع ا –المنظومات الدقيقة التي تتعامل مع موائع 

 مدخل لوسائل قياس األدوات النانونية

 

BME491 3 علم السميات والصحة العامة 

 اختياري  فصل  معمل 2 تمارين 2 محاضرات د

 MTH103المتطلبات: 

 الهدف: فهم المدخل المتعلق بعلم انتشار األوبئة لتقدير لسباب انتشار األمراض

تقدير تعرض اإلنسان لكيماويات وتفاعالتها مدع األيدا والمكوندات الخلويدة واأل دار  –اإلحصا  الحيوي المحتو : 

 دراسات حالة –التقدير الكمي والكيفي ل خطار الصحية كأساس التخا  القرارات التنظيمية  –الحيوية 

 

BME393 3 الميكانيكا الحيوية ل نسجة والخاليا والجايئات 

 اختياري    فصل 1.7 معمل 1 مارينت 2 محاضرات د

 MTH004المتطلبات: 

 الهدف: فهم هندسة األنسجة الحيوية وتطبيقاتها

لندواع وهياكدل  –المحتو : قوانين المشابهة مطبقة على الظواهر الميكانيكية الحيويدة علدى امتدداد لطدوال متفاوتدة 
ميكانيكدا  –لكيماوية والكهربيدة للسدلوك الميكدانيكي اآل ار ا –األنسجة واألساس الجايئي لخواصها الماكروسكوبية 

إنشددا  الشددبكات لهندسددة األنسددجة  –األغشددية الحيويددة والميكانيكددا الحيويددة الدقيقددة  –الخاليددا وحركتهددا والتصدداقها 
 طرق قياس األنسجة الحيوية –الحيوية 
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CSE494 3 لنظمة التحكم الرقمى 

(D) اختياري (2) فصل  معمل 2 تمارين 2 محاضرات 

 CSE252المتطلبات: 

 الهدف: 

 الرقمي التحكم يقدم هذا المقرر مقدمة الى انظمة التحكم التقليدية وتحولها الى لنظمة التحكم الرقمى و ممياات

 الكمدي التحويدل – والوصدل القطدع لجهداة – الرقمدي الدتحكم لنظم عمليف لمنلة – الرقمي التحكم المحتو : ممياات
 اسدترجاع – والعكد  رقميدة إشدارات إلدى المتصدلة اإلشدارات محدوالت – التحويدل عن طا  الناتجةواألخ لإلشارات
 للحالدة التخطيطدي الرسدم اإلشدارات  وتدفق للمراحل التخطيطي الرسم   دوائر المعدل باستخدام المتصلة اإلشارات
 االتداان دراسدة المتقطعدة  الدتحكم نظم برمجة للنب ات  الناقلة تحويل الدالة الوصل  – Z وتحويل – Z الفراغية 

 الدتحكم لدنظم والتدردد الامن مجالي في االستجابة هيروتا  – وروو جور  طريقتي باستخدام الرقمي التحكم لنظم
 واالسدتجابة التدردد مجدال فدي الجدذور واالسدتجابة مسدار طدرق باسدتخدام الرقمدي الدتحكم نظدم تصدميم المتقطعدة 
 إلدى المتصدلة تحويدل المعوضدات بطريقدة الرقمدي الدتحكم نظدم تصدميم لذبدذبات ا مدن الخاليدة السدريعة الامنيدة
 .ر الميكروبروسيسو باستخدام الرقمي التحكم متقطعة  معوضات

CSE491 3 الرؤية بالحاسب 

 اختياري (1) فصل 1.7 معمل 1 تمارين 2 محاضرات د

 CSE395المتطلبات: 

 باط معلومات منها بواسطة الحاسب اآللي  الهدف: التعرف على وسائل تحليل الصور واستن

التعدرف علدى األشدكال  –تجاي  الصورة  –التعرف على السمات األولية  –المحتو : الحصول على الصورة وترشيحها 

 تتبع لشكال تتحرك في فيلم فيديو –استنباط معلومات عن الشكل المتعرف عليف  –بنا  على نمو ج لو قاعدة 

 

CSE396 3 اسبالرسم بالح 

 اختياري (1) فصل 1.7 معمل 1 تمارين 2 محاضرات د

 CSE152المتطلبات: 

الهدف: يهدف هذا المقرر الى تاويد الطالب بمفهوم الرسم وتمنيل البيانات الرسومية باستخدام مكونات الحاسب 

 المختلفة

 -اإلحددا يات الشداملة  –دة للنبدائط اإلحددا يات الموحد  -المحتو : نبدائط المتجهدات المسدتقلة: نبدائط المتجدف والدنمط

 -اإلسقاط على األسطح الظداهرة –تمنيل قواعد البيانات النال ية  األبعاد   -ملئ الفراغات  -خواراميات رسم األنماط

  -النقددل( القدد  واحتددوا  األشدديا  النال يددة األبعدداد المحدبددة  -التحددويالت  ات العالقددات )التكبيددر والتصددغير  الدددوران

 -YMCونمددو ج  RGBتظليددل متعددددات األضددالع المسددتوية نمددو ج  -الرسددم الملمسددى –ألشدديا  المقعددرة تقسديم ا

نمذجدة ال دو  المحديط  –رسدم الشدعاع والحسدابات الهندسدية – OPEN GLوبرندامج     استعادة متعدد األضدالع

 تأ يرات خاصة  -ومعامالت التشغيل 

 

CSE397 2 ةإدراك األنماط ومعالجة اللغات الطبيعي 

 اختياري  فصل 1.7 معمل 1 تمارين 2 محاضرات د

 CSE395المتطلبات: 

 آليا الستنباط المعلومات  فهم األفكار األساسية في معالجة نصوص مكتوبة باللغات الطبيعيةالهدف: 

عاصرة في هذا تعريف الطالب بالتطورات والمفاهيم الم -التقنيات المستخدمة لمعالجة اللغات الطبيعية آليا المحتو : 

الميدان. تمكين الطالب من الوقوف على الصعوبات والتحديات التي تواجف المعالجة اآللية للغة الطبيعية. يحتو  هذا 

القواعد   -التحليل والتوليد   -بنية العبارة   -المقرر على  دور القواعد اللغوية والمعنى في المعالجة اآللية للغة الطبيعية 

 وتحويلها تمنيل المعلومات -التحليل النحوي والصرفي  -دالالت األلفاظ النحوية   -ة النحوية التحويلي
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ECE399 3 االلكترونيات ال وئية 

 اختياري  فصل 1.7 معمل 1 تمارين 2 محاضرات د

 ECE264المتطلبات: 

 الهدف: التعرف على األجهاة اإللكترونية التي تولد ال و  وتكتشفف

 عدددرض والليدددار )شددددة االست دددا ة واست دددا ة الكدددا ود  االست دددا ة الكهربائيدددة  است دددا ة المحتدددو : لجهددداة ال

 الحقددن  الوصددلة الننائيددة الباعنددة لل ددو  وشاشددات العددرض البالامددا  شاشددات الكريسددتال السددائل  وعددرض رقمددي  

ات الليددار  تنبيدد. ليددار االنبعدداو واالمتصدداص واإلشددعاع  التغذيددة العكسددية البصددرية  حالددة عتبددة  وسددائط ليددار  فئدد

لجهداة اكتشداف ال دو  )كاشدف ال دو   كاشدف حدراري  لجهداة الفوتدون  الموصدالت  -الحالة  وتطبيقدات الليدار(

الدددوائر المتكاملددة  -المعدددل الكتروضددوئي ومفتدداح التبددديل  -ال ددوئية  الوصددالت الننائيددة ال ددوئية  لدا  الكاشددف 

 اإللكتروضوئية

 

CSE493 3 المعلوماتية الحيوية 

 اختياري  فصل 1.7 معمل 1 تمارين 2 محاضرات د

 CSE152المتطلبات: 

الهددف: يهددف المقدرر لفهدم الخواراميدات المسدتوحاة مدن األنظمدة الحيويدة وكدذا الخواراميدات المصدممة لمعالجددة 

 مشاكل تتعلق بالصحة

 –المعلومددات مددن البيانددات  اسددتخالص –الخواراميددات الجينيددة  –المنطددق المددبهم  –المحتددو : الشددبكات العصددبية 

 مدخل إلى الذكا  اإلصطناعي –الجينات والتعاقب في الحما النووي 
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 مقررات الفئة )ه ( تطبيقات الحاسب  .27

CSE051 3 مقدمة ألنظمة الحاسبات 

 )إجباري( (2) فصل 1.7 معمل 1 تمارين 2 محاضرات ه 

 المتطلبات: 

ر لنظمة الحاسب اآللي  تمهيددا للدراسدة التفصديلية لعددد مدن هدذ  الهدف: نظرة شاملة ولكن مبسطة لمختلف عناص

 العناصر في مقررات الحقة

المكونددات  –: لنددواع البيانددات ولسددلوب تمنيلهددا ونظددم األعددداد مقدمددة لتصددميم وعمددل الحاسددبات الرقميددةالمحتددو : 

لو بدين مختلدف وحداتدف  األساسية للحاسب وتنظيم الحاسب ووصف سبل نقل المعلومدات سدوا  مدن وإلدى الحاسدب 

 –العالقدة بدين البرمجيدات والمكوندات الماديدة للحاسددب  -البرمجدة بلغدة اآللدة -وسدجالتف  ولسداليب معالجدة البياندات

 مدخل لشبكات المعلومات -المترجم ودور   -لنظمة التشغيل 

ات  اإلدخددال واإلخددراج  عددرض ل وامددر الرئيسددية )تعريددف البياندد-: هيكددل البرنددامح ولنددواع األوامددرمقدمددة للبرمجددة

اإلسناد والتعبيرات  لوامر التحكم في سير البرنامج  البرامج الجائية( والبرمجة الهيكلية  مع التدريب على تطدوير 

 برامج بسيطة

لينوك ( برمجيات تطدوير  –اساسيات التعامل مع نظم التشغيل الشائعة )ويندوا   التدريب على البرمجيات الشائعة

 مجيات المكتبيةالبرامج والبر

 

CSE151 3 التصميم الرقمي المنطقي 

 )إجباري( 1 فصل 1.7 معمل 1 تمارين 2 محاضرات ه 

 CSE 051المتطلبات: 

 الهدف: اكتساب القدرة على استخدام البوابات المنطقية ألجل تصميم وحدات رقمية لمعالجة البيانات.

يط الدوال الننائية؛ تحليدل الددوائر المنطقيدة التركيبيدة وتصدميمها؛ المحتو : الجبر الننائي والبوابات المنطقية؛ تبس

مكونددات األجهدداة المنطقيددة القابلددة للبرمجددة؛ مقدمددة الددى المنطددق التسلسددلي المتدداامن؛ تحليددل الدددوائر التسلسددلية 

ة المبرمجدة. المحكومة امنيا؛ اختصار الحالة؛ تحليل الدوائر التسلسلية المتاامندة وتصدميمها؛ المصدفوفات المنطقيد

التعريف بمختبر التصميم المنطقدي؛ تصدميم و ربدط الددوائر الرقميدة باسدتخدام بدرامج التصدميم العدالي المسدتو  لو 

( تصميم لولي باستخدام برنامج, تصميم لولي باستخدام محدرر VHDLالتقليدي باستهداف المصفوفات المنطقية )

م  تصدددميم تخطيطدددي للددددوائر الرقميدددة باسدددتخدام البدددرامج الرسدددم الهيكلدددي ,محاكددداة وظيفيدددة, التحقدددق مدددن التصدددمي

 الحاسوبية الحدينة

 

CSE152 

 

 4 الخورااميات وهياكل البيانات

 )إجباري( (2) فصل 3 معمل 2 تمارين 2 محاضرات ه 

 CSE051المتطلبات: 

  كفدا ة اسدتخدام الهدف: تمكين الطالدب مدن لسداليب البرمجدة المتقدمدة والقددرة علدى تحليدل الخواراميدات مدن حيد

كافددة المددوارد )حجددم الددذاكرة وامددن شددغل وحدددات المعالجددة وعدددد عمليددات تبددادل المعلومددات ...( ودرجددة التعقيددد  

 وتاويد الطالب بالمفاهيم األساسية إلستخدام هياكل البيانات الديناميكية فى البرمجة المتقدمة

 السجالت ولسلوب االستخدام األمنل البيانات المجردة  –ة المحتو : المؤشرات والتعامل مع هياكل البيانات المتراص

الهياكل الديناميكية منل القوائم المترابطة واألشجار بأنواعها المختلفة )القائمة البسيطة  الطدابور  الرصدة  القائمدة 

ناميكيددة سددوا  العمليددات المختلفددة علددى هياكددل البيانددات الدي –المرتبددة  األشددجار الننائيددة  لشددجار البحدد  الننددائي( 

 القوائم لو األشجار )إضافة   حذف   بح   ... (

تطبيقددات علددى الهياكددل  –الخواراميددات  اتيددة االسددتدعا  ولسدداليب تصددميمها لتحقددق لعلددى كفددا ة وطددرق اختبارهددا 

 الديناميكية والخواراميات  اتية االستدعا  في مجالي البح  والترتيب المتقدمين.
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MPE371 4 ة  ال ية األبعاد في الحرارة والموائع باستخدام الحاسبالنمذجة والمشابه 

 )إجباري( 1 فصل 3 معمل 2 تمارين 2 محاضرات ه 

 MPE271 – PDE281المتطلبات: 

الهدددف: التعددرف علددى النمذجددة  ال يددة األبعدداد لمسددائل الحددرارة والموائددع والمشددابهة باسددتخدام الحددام البرمجيددة 

 لديناميكا الموائع الحسابية

العرض التفصيلي لقوانين بقا  الكتلة وكميدة الحركدة والطاقدة المحليدة  –قوانين البقا  الشاملة والمحلية  المحتو :

النمذجة  ال ية األبعداد لمسدائل االنتقدال باسدتخدام الحدام البرمجيدة  –نمذجة اإلضطراب  –نظرية الطبقة الجدارية  –

 الشروط الحدية –لحجوم المحدودة إنشا  شبكة ا –مدخل لطريقة الحجوم المحدودة  –

 

CSE451 3 قواعد البيانات 

 )إجباري( 1 فصل 1.7 معمل 1 تمارين 2 محاضرات ه 

 CSE051المتطلبات: 

 الهدف: فهم األساسيات الالامة لتصميم واستخدام قواعد البيانات وتطبيقاتها

  -إدارة قواعددد البيانددات –قواعددد البيانددات   لنددواع نظددم -نمذجددة البيانددات –المحتددو : مقدمددة فددي قواعددد البيانددات 

 الصدددور  –اإلعتمددداد الدددوظيفى  –قواعدددد البياندددات المترابطدددة : التصدددميم  –التقيددديم والتمنيدددل  –قددداموس البياندددات 

تطبيقدات علدى  –إجدرا ات اإلدارة واالسدتعادة  –التكامدل واألمدن  -القياسية . لغات قواعدد البياندات: الجبدر المتدرابط

 وماتنظم المعل
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 مقررات الفئة )و( تدريب عملي ومشاريع و.27

BME390  2 على الهندسة الطبية والحيوية 1تدريب 

 )إجباري(  فصل 6 معمل  تمارين  محاضرات و

 200المتطلبات: اجتياا المستو  

 الهدف: اكتساب خبرة عملية 

معدة لو فدي لي مؤسسدة خارجيدة )لحدد المحتو : تدريب يقوم بف الطالب سوا  في معامل الكليدة لو مستشدفيات الجا

التدريبين على األقل يجب لن يتم خارج الكلية( لمدة شهر على األقدل )يمكدن تجائتدف( وبعددد سداعات إجمدالي ال يقدل 

 ويقدم عنف الطالب تقريرا ويناق. فيف 120عن 
 

BME391  3 في الهندسة الطبية والحيوية 1مشروع 

 )إجباري(  فصل 4.7 معمل 1 تمارين 1 محاضرات و

 300المتطلبات: الوصول للمستو  

 الهدف: التدريب على حل مشاكل واقعية وعلى العمل الجماعي وإدارة المشروعات

المحتددو : إنجدداا مشددروع يددتم فيددف تطبيددق كددل مددا سددبق تعلمددف مددن علددوم تنتمددي لمجدداالت متعددددة ألجددل حددل مشددكلة 

 را يناق. فيفواقعية في إطار فريق ويقدم الطالب في نهايتف تقري
 

BME491  3 في الهندسة الطبية والحيوية 2مشروع 

 )إجباري(  فصل 4.7 معمل 1 تمارين 1 محاضرات و

 300المتطلبات: الوصول للمستو  

 الهدف: التدريب على حل مشاكل واقعية وعلى العمل الجماعي وإدارة المشروعات

مددف مددن علددوم تنتمددي لمجدداالت متعددددة ألجددل حددل مشددكلة المحتددو : إنجدداا مشددروع يددتم فيددف تطبيددق كددل مددا سددبق تعل

 واقعية في إطار فريق ويقدم الطالب في نهايتف تقريرا يناق. فيف
 

BME492  6 في الهندسة الطبية والحيوية 3مشروع 

 )إجباري(  فصل 9 معمل 2 تمارين 2 محاضرات و

 400المتطلبات: الوصول للمستو  

 اقعية وعلى العمل الجماعي وإدارة المشروعاتالهدف: التدريب على حل مشاكل و

المحتو : إنجاا مشروع كبير يتم فيف تطبيق كل ما سبق تعلمف مدن علدوم تنتمدي لمجداالت متعدددة ألجدل حدل مشدكلة 

 واقعية في إطار فريق ويقدم الطالب في نهايتف تقريرا يناق. فيف
 

BME493  2 على الهندسة الطبية والحيوية 2تدريب 

 )إجباري(  فصل 6 معمل  تمارين  راتمحاض و

 200المتطلبات: اجتياا المستو  

 الهدف: اكتساب خبرة عملية 

المحتو : تدريب يقوم بف الطالب سوا  في معامل الكليدة لو مستشدفيات الجامعدة لو فدي لي مؤسسدة خارجيدة )لحدد 

مكدن تجائتدف( وبعددد سداعات إجمدالي ال يقدل التدريبين على األقل يجب لن يتم خارج الكلية( لمدة شهر على األقدل )ي

 ويقدم عنف الطالب تقريرا ويناق. فيف 120عن 
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 مقررات الفئة )ا( مقررات ممياة للكلية ا.27

FCR141 3 قو  كهربية 

 )إجباري( (2) فصل 1.7 معمل 1 تمارين 2 محاضرات ا

 ECE161المتطلبات: 

 درة الكهربية واألسلوب المناسب للتطبيقات المختلفةالهدف: التعرف على لساسيات نظم توليد لو استخدام الق

نظريدة وعمدل ونمدا ج  -النظريدة األساسدية لمنظومدات الدنالو لوجدف -المواصدفات-المحتدو  : نظدم القدو  الكهربيدة

نمدا ج  -استخدام نظام الوحدة فى شدبكات القددرة-نظرية وعمل ونما ج المحوالت -اآلالت المتاامنة وغير المتاامنة

العمدل األمندل  -الدتحكم فدى الجهدد والتدردد والقددرة الفعالدة وغيدر الفعالدة -استراتيجيات انسياب القدرة -لنقلخطوط ا

 لنظم القدرة

 

FCR441 3 مدخل إلى الهندسة المدنية 

 إجباري   1 فصل 1.7 معمل 1 تمارين 2 محاضرات ا

  - : المتطلبات

 ل المدنية التي قد يتعرض لها في مجال عملف  الهدف: التعرف على بعا المالمح الرئيسية ل عما

التقسديم العدام  –لحجدار البندا   –المواصدفات –التفتي. على المدواد  –االختبارات  –المحتو : التقسيم العام للمواد 

 –لنددواع المسدداحة  –شددكل األرض  –المسدداحة  –لنددواع التربددة  –اختبددارات الركددام  –خددواص الركددام  –ل حجددار 

 الهياكل الخرسانية والكمرات واإلطارات   –الهياكل المعدنية  –ود األفعال األحمال ورد

 

PDE041 2 الرسم الهندسي 

 إجباري   1 فصل 3 معمل - تمارين 1 محاضرات ا

  - : المتطلبات

 الهدف: تمكين الطالب من التعرف على الرسوم الهندسية الكتساب مهارات الرسم الهندسي اليدوي واآللي  

منددداظر  -المنظددر القطاعيددة -الرسددم التخطيطددى -الرسددومات  نائيدددة األبعدداد -حتددو : مقدمددة للهندسددة الوصددفيةالم

 الرسم باستخدام الحاسب ل شكال  نائية و ال ية األبعاد   -  مساعدة ومصطلحات

 

PDE042 3 ورش تكنولوجيا االنتاج 

 إجباري   2 فصل 3 معمل - تمارين 2 محاضرات ا

  - : المتطلبات

 الهدف: التعرف على العمليات األساسية في الورش الهندسية والتدريب العملي عليها  

 النجارة   –التشكيل  –التشغيل  -البرادة  -الحدادة  -المحتو : السباكة 

 


