
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

_4-1-الكترونيات طبية حيويةتيك211_2اإلحصاء الحيوياحص3145مهارات الحاسبتقن140

_3مهارات ميكانيكية اساسيةتيك221_3علم األحياءحين2145مقدمة في الرياضياتريض140

تيك222_3فيزياء عامةفيز2145مهارات االتصالعلم140
رياضيات تطبيقية في تكنولوجيا 

-1-طبية حيوية 
2_

تيك224_2مقدمة في الكيمياء العضويةكيم8145(1)اللغة االنجليزيةنجم140
فيزياء تطبيقية في تكنولوجيا طبية 

حيوية
4_

كلن224س-/نجم8140اللغة اإلنجليزية لألغراض الصحيةنجم145
أساسيات علم التشريح ووظائف 

األعضاء
س-/حين3145

_2مباديء الحاسب اآلليتيك227
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

_2التحرير العربيعرب103س-/تيك3212-3-الكترونيات حيوية طبية تيك4313-2-الكترونيات طبية حيوية تيك212

تيك223
رياضيات تطبيقية في تكنولوجيا 

-2-طبية حيوية 
س-/تيك3212-4-الكترونيات حيوية طبية تيك314س-/تيك2226-2-مهارات كهربائية تيك2323

2مدخل الى االلكترونيات الحيويةتيك315س-/تيك2211االت كهربية في االجهزة الطبيةتيك2333قياسات في تكنولوجيا طبية حيويةتيك225
س         -/تيك313

م-/تيك314

س-/تيك3336االجهزة الطبية لالشعة والتصويرتيك334س-/تيك3232ميكانيكا االجهزة الحيوية الطبيةتيك2335-1-مهارات كهربائية تيك226

2مدخل الى التصميم الهندسي الحيويتيك338_3اجهزه طبية بصريةتيك2336مقدمة في الميكانيكا الحيويةتيك228
س        -/تيك232

س-/تيك337

_2السالمة في المستشفىتيك367س-/تيك2228المواد الحيويةتيك3337ميكانيكا االجهزة الطبية الحيويةتيك232

_2-2-علم السمع هيل372
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

رئيسي: نوع اخلطة اجهزه- تقنية طبية حيويةBMTI: التخصص 

136: ساعات اخلطة 

التكنولوجيا الطبية احليويه:  اخلطة الدراسية لقسم  العلوم الطبية التطبيقية: كلية 

البكالوريوس:الدرجة 

_

_

_

متزامن: م

س-/تيك224

سابق:س

_

مستوى: مس

السادس

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

اجملموعاجملموع

اخلامسالرابع

المتطلب

س-/تيك211

س-/تيك211

15

اجملموع15

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل

س-/تيك224

س-/تيك211

معدل:مع 

اجملموع

الثالثالثاني األول

المتطلب

5:االصدار 

جبارية 
إ

(1
)

س-/تيك 222

اجملموع

ساعات: سع



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

_2أساسيات رعاية الطوارىءصحه3243-5-الكترونيات حيوية طبية تيك413

س-/تيك3315-6-الكترونيات حيوية طبية تيك3414تحليل االشارات الطبية الحيويةتيك415

تيك432
موضوع خاص في االجهزة الطبية 

الحيوية
_2اساليب في التأهيل الطبيهيل4422

تيك437
وسائل التحكم في االجهزة الطبية 

الحيوية
_2ادارة صيانةتيك2465

تيك484
االتوماتيكية في المختبرات 

االكلينيكية
3

س-/تيك4413االستخدامات الطبية للحاسب االليتيك485

16

المتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

-2األسرة في اإلسالمسلم102

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2اخالقيات المهنةسلم107

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109

20

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

رئيسي: نوع اخلطةاجهزه- تقنية طبية حيويةPMTI: التخصص 

اجملموع

س-/تيك314

_

البكالوريوس:الدرجة 

س-/تيك223

التكنولوجيا الطبية احليويه:  اخلطة الدراسية لقسم العلوم الطبية التطبيقية: كلية 

136: ساعات اخلطة 

3مشروع/ ممارسة اكلينيكيةتيك468

س       -/تيك413

س       -/تيك415

س       -/تيك432

س       -/تيك437

س-/تيك484

اجملموع

المتطلب

السابع

جبارية 
إ

(1
)

سابق:س

15

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل

مستوى: مس متزامن: مساعات: سعمعدل:مع 

( ساعات8 )1اختيارية : اجملموعة 

الثامن

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 

5:االصدار 

س-/تيك314

س-/تيك315


