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تكنولوج�ا األجهزة الطب�ة تخصص  

 
 /اإللكترون�ـــةلنیـــل الدرجـــة الجامع�ـــة المتوســـطة فـــي برنـــامج تكنولوج�ـــا الهندســـة ة تتكـــون الخطـــة الدراســـ�

  موزعة على النحو اآلتي:) ساعة معتمدة، 96من ( تكنولوج�ا األجهزة الطب�ة تخصص
 ساعة معتمدة المتطلب الرقم

 12 المهارات العامة .1
 6 التشغیلمهارات  .2
 9 العلوم المساندة .3
 69 المهارات المتخصصة .4

 96 المجموع
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 وصف مخرجات التخصص:
�افــة  �أعمــال تر�یــب وتشــغیل وصــ�انة قــادر�ن علــى الق�ــاممــؤهلین  فنیــینیهــدف التخصــص إلــى إعــداد 

 .الطب�ة األجهزة أنواع
 

 المجاالت المعرف�ة للمهارات المتخصصة:
 المواد التعل�م�ة للمجال الساعات المعتمدة اسم المجال الرقم

 عملي نظري 
 علم وظائف االعضاء 0 3 علوم متخصصة  .1

 مهارات م�كان�ك�ة, مشاغل الكترون�ةمشاغل  4 0 مشاغل هندس�ة  .2

 البرمج�ات الهندس�ة 2 0 برامج هندس�ة  .3

ه, �أنظمة حما�ة �هر�ائ ,أساس�ات رقم�ة, أجهزة إلكترون�ةدارات �هر�ائ�ة,  6 11 اساس�ات الكهر�اء و االلكترون�ات .4
 اجراءات السالمة و الوقا�ة من المخاطر الكهر�ائ�ة.

), التصو�ر 2( طب�ة), أجهزة 1( طب�ة, أجهزة األجهزة الطب�ةاساس�ات  10 21 ص�انة االجهزة الطب�ة  .5
 استخدامات األنظمة الكهروم�كان�ك�ة فيمعالجة االشارة الطب�ة,  ,الطبي
تشخ�ص اعطال االجهزة الطب�ة و  الق�ادة الكهر�ائ�ة, , ة الطب�ةاألجهز 

 .اصالحها

 التدر�ب, تدر�ب مزاولة المهنة 12 0 التدر�ب المیداني .6
 س. م 69 34 35 مجموع الساعات المعتمدة
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 "تكنولوج�ا االجهزة الطب�ة  لتخصص "الخطة الدراس�ة 
===================================================== 

 ) ساعات معتمدة موزعة على النحو اآلتي:12أوًال: المهارات العامة، (
 المتطلب السابق عملي نظري  س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 اإل�جاب�ة ومهارات الح�اةالمواطنة  020000111
  0 3 3 الثقافة اإلسالم�ة 020000121
  0 2 2 التر��ة الوطن�ة 020000131
  0 1 1 العلوم العسكر�ة 020000181
  0 3 3 مهارات لغو�ة/ انجلیزي  020000101

  0 12 12 (س.م) المجموع

 
 النحو اآلتي:) ساعات معتمدة موزعة على 6ثان�ًا: مهارات التشغیل ، (

 المتطلب السابق عملي نظري  س.م اسم المادة رقم المادة
  0 2 2 مهارات التواصل �اللغة اإلنجلیز�ة 020000122
  0 2 2 ر�ادة األعمال 020000231
  0 2 2 الصحة والسالمة والبیئة المهن�ة 020000141

  0 6 6 (س.م) المجموع

 
 ) ساعات معتمدة موزعة على النحو اآلتي:9المساندة، ( المهاراتثالثًا: 

 المتطلب السابق عملي نظري  س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 مفاه�م ر�اض�ة 020000151
  0 3 3 مفاه�م فیز�ائ�ة 020000161
 *020000161 3 0 1 مختبر مفاه�م فیز�ائ�ة 020000162
  6 0 2 الرسم الهندسي �الحاسوب 020000171

  3 6 9 (س.م) المجموع
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 " تكنولوج�ا االجهزة الطب�ة لتخصص "الخطة الدراس�ة 

 التعدیل المقترح
================================================== 

 .) ساعة معتمدة، موزعة على النحو اآلتي:69: المهارات المتخصصة، (را�عاً 
 المتطلب السابق عملي نظري  س.م اسم المادة رقم المادة

  0 3 3 دارات �هر�ائ�ة 020300111
 *020300111 3 0 1 مختبر دارات �هر�ائ�ة 020300112
 020300111 0 3 3 أجهزة إلكترون�ة 020400111
 *020400111 3 0 1 مختبر أجهزة إلكترون�ة 020400112
 020400111 0 2 2 أساس�ات رقم�ة 020400113
 *020400113 3 0 1 رقم�ةمختبر أساس�ات  020400114
  6 0 2 مهارات م�كان�ك�ةمشاغل  020406101
 020300111 0 3 3 أنظمة حما�ة �هر�ائ�ة 020406211
 *020406211 3 0 1 مختبر أنظمة حما�ة �هر�ائ�ة 020406212
استخدامات األنظمة الكهروم�كان�ك�ة في األجهزة  020406221

 الطب�ة
3 3 0 

020300111 

مختبر استخدامات األنظمة الكهروم�كان�ك�ة في  020406222
 األجهزة الطب�ة

1 0 3 
020406221* 

  6 0 2 البرمج�ات الهندس�ة 020406201
  0 3 3 عضاءألعلم وظائف ا 020800141
 *020400111 0 3 3 األجهزة الطب�ةاساس�ات  020406131
 *020406131 3 0 1 األجهزة الطب�ةاساس�ات مختبر  020406132
 020406131 0 3 3 )1أجهزة طب�ة ( 020406231
 *020406231 3 0 1 )1مختبر أجهزة طب�ة ( 020406232
 020406131 0 3 3 التصو�ر الطبي 020406241
 *020406241 6 0 2 مختبر التصو�ر الطبي 020406242
 020406131 0 3 3 )2أجهزة طب�ة ( 020406235
 *020406235 3 0 1 )2مختبر أجهزة طب�ة ( 020406236
  0 3 3 و التقاط الب�انات الطب�ة معالجة االشارات 020406253
 *020406253 3 0 1 و التقاط الب�انات مختبر معالجة االشارات الطب�ة 020406254
 020400111 6 0 2 مشاغل الكترون�ة  020406261
 020406221 0 3 3 الق�ادة الكهر�ائ�ة 020406251
 *020406251 3 0 1 الق�ادة الكهر�ائ�ة مختبر 020406252
  6 0 2 السالمة الكهر�ائ�ة 020406260
  6 0 2 اصالحهاتشخ�ص اعطال االجهزة الطب�ة و  020406271
  6 0 6 التدر�ب 020406281
 020406281 6 0 6 الخبرة العمل�ة 020406282

  34 35 69 .(س.م) المجموع
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 "تكنولوج�ا االجهزة الطب�ة"الخطة االسترشاد�ة لتخصص 
====================.====================== 

 
 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة  
 2 020000122 مهارات التواصل �اللغة اإلنجلیز�ة 3 020000111 المواطنة اإل�جاب�ة ومهارات الح�اة

 1 020000181 العلوم العسكر�ة  3 020000101 مهارات لغو�ة/ انجلیزي 
 3 020800141 عضاءألعلم وظائف ا 3 020000121 الثقافة االسالم�ة 

 2 020000171 الرسم الهندسي �الحاسوب 3 020000151 مفاه�م ر�اض�ة
 3 020300111 دارات �هر�ائ�ة 3 020000161 مفاه�م فیز�ائ�ة

 1 020300112 مختبر دارات �هر�ائ�ة 1 020000162 مختبر مفاه�م فیز�ائ�ة
 2 020406101 مهارات م�كان�ك�ةمشاغل    
 2 020000141 الصحة والسالمة والبیئة المهن�ة   

 16 المجموع 16 المجموع
 
 
 

 الرا�ع الفصل الدراسي  الثالث ( الص�في )الفصل الدراسي 
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. المادةرقم  اسم المادة

 3 020406131 األجهزة الطب�ةاساس�ات  2 020000131 التر��ة الوطن�ة
 1 020406132 األجهزة الطب�ة اساس�ات مختبر 2 020000231 ر�ادة األعمال

 3 020406211 أنظمة حما�ة �هر�ائ�ة 2 020406201 البرمج�ات الهندس�ة
 1 020406212 حما�ة �هر�ائ�ةمختبر أنظمة    
 3 020400111 أجهزة إلكترون�ة   
 1 020400112 مختبر أجهزة إلكترون�ة   

 
استخدامات األنظمة   

 الكهروم�كان�ك�ة في األجهزة الطب�ة
020406221 3 

مختبر استخدامات األنظمة    
 الكهروم�كان�ك�ة في األجهزة الطب�ة

020406222 1 

      
 16 المجموع 6 المجموع
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 لسادس (الص�في)االفصل الدراسي  الخامسالفصل الدراسي 
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة .اسم المادة

 2 020406261 مشاغل الكترون�ة  3 020406231 )1( طب�ةأجهزة 

 3 020406253 معالجة االشارات الطب�ة و التقاط الب�انات 1 020406232 )1( طب�ةمختبر أجهزة 

مختبر معالجة االشارات الطب�ة و التقاط  3 020406251 الق�ادة الكهر�ائ�ة
 الب�انات

020406254 1 

    1 020406252 مختبر الق�ادة الكهر�ائ�ة
    3 020406235 )2( طب�ةأجهزة 

    1 020406236 )2( طب�ةمختبر أجهزة 
    2 020406260 السالمة الكهر�ائ�ة

    2 020400113 رقم�ةأساس�ات 
    1 020400114 مختبر أساس�ات رقم�ة

 6 المجموع 17 المجموع
 
 
 

 السا�عالفصل الدراسي  السادسالفصل الدراسي 
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة

 6 020406282 الخبرة العمل�ة 3 020406241 التصو�ر الطبي

    2 020406242 مختبر التصو�ر الطبي

    2 020406271 تشخ�ص اعطال االجهزة الطب�ة و اصالحها
    6 020406281 التدر�ب

      
      
      
      
      

 6 المجموع 13 المجموع
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 "الطب�ةاألجهزة  تكنولوج�ا"الوصف المختصر للمواد التعل�م�ة لتخصص 
 
 

 أوًال: الثقافة العامة
 )0-3: 3( 020000111اإل�جاب�ة ومهارات الح�اةالمواطنة 

خدام یوضح المساق مفهوم المواطنة ومهارات الح�اة وأهمیتهما في اكتساب مهارات ق�مه، والعمل على است
ناء بحیث ان المساق یراعي ذه المهارات في سعیهم للحصول على تعل�م افضل ونتائج ا�جاب�ه في العمل، ه

یق یتضمنها البرنامج �ما و�بني المهارة عند الش�اب الستخدامها في تطب المعرفه في الموضوعات التي
عم یر الدذه المعرفه والمهارة �االضافه الى توفالمعرفه �ما و�بني الثقه في قدرات الش�اب على استخدام ه

لعمل ة وااءالشخصي والبیئي لتغییر السلوك من خالل تعز�ز ق�م المواطنة اال�جاب�ة والثقافة المجتمع�ة البن
 المجتمعي التطوعي.

 )0-3: 3( 020000121الثقافة اإلسالم�ة 
 .اوأهدافه وظائفها – بها المتعلقة والنظم وموضوعاتها معانیها و��ان اإلسالم�ة الثقافة تعر�ف . 1
 .علیها تقوم التي واألسس واألر�ان اإلسالم�ة الثقافة ومقومات . مصادر2
 .اإلسالم�ة الثقافة . خصائص3
 واإل�مان العلم بین والعالقة والعلم، اإلسالم .4
 .اإلسالم�ة الثقافة تواجه التي . التحد�ات5
 .اإلسالم حول تثار التي الشبهات . رد6
 .اإلسالم�ة الثقافة إطار في الشرع�ة واآلداب اإلسالم�ة . األخالق7
 .اإلسالم�ة . النظم8

 )0-2: 2( 020000131التر��ة الوطن�ة 

�ا التر��ــة الوطن�ــة مــن المتطل�ــات اإلج�ار�ــة لجم�ــع طل�ــة �ل�ــات المجتمــع األردن�ــة وامتــدادا عضــو �عــد مســاق 
 �نطلـق مسـاقلفلسفة التر��ة الوطن�ة والتعل�م �اعت�ارهـا �عـدا مـن أ�عـاد اإلسـترات�ج�ة الوطن�ـة للتعلـ�م العـالي، و 

ة العر��ـة اإلسالم�ة السمحة، وم�ادئ الثور  "التر��ة الوطن�ة" من مجموعة الثوابت األردن�ة وعلى رأسها العقیدة
 الكبرى، والدستور األردني والتجر�ة الوطن�ة.
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 )0-1: 1( 020000181علوم عسكر�ة 
 المحور األول: نشأة وتطور القوات المسلحة/ الج�ش العر�ي، أسلحة المناورة، أسلحة اإلسناد، أسلحة الخدمات

حرب  ،1968، معر�ة الكرامه 1967، 1948الحروب العر��ة اإلسرائیل�ة (حروب المحور الثاني: الثورة العر��ة الكبرى، 
 لج�ش العر�ي في التنم�ة الوطن�ة الشاملها -)، دور القوات المسلحة األردن�ة1973تشر�ن 

 المحور الثالث: األمن العام، المخابرات العامة، قوات الدرك، الدفاع المدني
 )0-3: 3( 020000101مهارات لغو�ة 

The course consists of 8 units. Each unit has speaking activities that deal with dialogues, 
introducing oneself, talking about families. Also the units include pronunciation and listening 
with intonation activities. The reading and writing activities concentrate on question writing 
biography, E-mail, and writing blog post. 

 ثان�ًا: مهارات التشغیل واالستخدام 
 )0-2: 2( 020000122مهارات التواصل �اللغة اإلنجلیز�ة 

This is a communication skills course which aims at improving learners’ oral and written 
communication skills by providing learners with the language needed to naturally and 
confidently communicate in an English speaking workplace environment and real life 
situations. 

 )0-2: 2( 020000231ر�ادة األعمال 
ار الوط�ي ودورها �� القضاء ع�� البطالة، وكيفية استحداث أف� يو�ح املساق مفهوم ر�ادة األعمال، تأث��ها �� اإلقتصاد

ر�ادية ومبتكرة لتوائم احتياجات ا�جتمع و مواجهة ا�خاطر والتحديات ال�ي �ع��ضها، وتقييم فرص نجاحها من خالل 

ها طبيعة القانونية لدراسة ا�جدوى، وكيفية حساب �لف��ا وتمو�لها و�دارة شؤؤو��ا املالية، وكيفية عمل �سو�ق لها، وال

 وخطة العمل الالزمة للبدء ��ا مع ال��ك�� ع�� التجر�ة األردنية �� هذا ا�جال.

 )0-2: 2( 020000141الصحة والسالمة والبیئة المهن�ة 
مختلـف دراسة أهم االخطار وأك��ها إنتشارا �ـ�  اهداف ال�حة والسالمة �� بيئة العمل وطرق حماية املتواجدين واملتأثر�ن.

 مجاالت العمل ، تمي�� ا�خاطر الكيماو�ة والبيولوجية والسقوط من املرتفعات وا�خاطر الف��يائية �� بيئة العمل و ا�حر�ق

والكهر�ــاء وا�خــاطر الناتجــة مــن املالئمــة، تمي�ــ� مصــادر ا�خــاطر وتأث����ــا ع�ــ� ال�ــحة وســالمة العمــل وطــرق ضــبط ا�خــاطر 

ق مناقشـة التسلسـل الهرمـي للسـيطرة ع�ـ� ا�خـاطر وطـر  لتخفيف من نتائجها �ـ� حالـة حـدو��ا.لتخفيف إحتمالية حدو��ا وا

 وتطبيق االسعافات االولية �� حاالت االصابات البشر�ة.إختيار معدات ا�حماية ال�خصية 

 التعرف ع�� املتطلبات القانونية االردنية  الرئيسية �حماية العامل�ن.

 ثالثًا: العلوم المساندة
 )0-3: 3( 020000151اه�م ر�اض�ة مف

الخـط  �مجموعـات االعـداد والمجموعـات والعمل�ـات علیهـا ومعادلـة ألعلـم التفاضـل والتكامـل حیـث یبـد ا�عتبر هذا المساق تمهیـد
ومـــن ثـــم االقترانـــات (كثیـــرات الحـــدود والجذر�ـــة والنســـب�ة والمثلث�ـــة واالســـ�ة نـــواع مـــن المعـــادالت والمت�اینـــات، وحـــل االمســـتق�م 
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�عــد ذلــك التعــرف علــى المفهــوم الهندســي و واللوغر�تم�ــة) اضــافة للتطــرق للمتطا�قــات المثلث�ــة االساســ�ة وحــل معــادالت مثلث�ــة 
واعــد وقــوانین تكامــل االقترانــات االساســ�ة واخیــرا ق و�ــذلك مفهــوم النها�ــات للمشــتقة وقواعــد وقــوانین االشــتاق لــ�عض االقترانــات

 .والمحددة في االهداف الخاصة
 )0-3: 3( 020000161مفاه�م فیز�ائ�ة 

 شرح وتوض�ح لمفاه�م و تطب�قات الفیز�اء الم�كان�ك�ه (الحر�ه و القوه و الطاقه الم�كان�ك�ه) •

 توض�ح المفاه�م األساس�ه في الضوء و خصائصه. •

 الفیز�اء الحرار�ه و مفاه�مها.تعر�ف الطالب �اساس�ات  •

 ي ,. الت�اركهر�ائمفاه�م في الكهر�اء السكون�ه و المكهر�اء المتحر�ه .( القوه الكهر�ائ�ه, المجال الكهر�ائي, الجهد ال •

 و المقاومه الكهر�ائ�ه)

لمواد لمغناط�ســـ�ه.االتعر�ـــف �مفـــاه�م  الفیز�ـــاء المفناط�ســـ�ه األساســـ�ه و تطب�قاتهـــا .( الحـــث المغناط�ســـي, النفاذ�ـــه ا •
 المغناط�س�ه)

 )3-0: 1( 020000162مختبر مفاه�م فیز�ائ�ة 
 النظري   فیز�ائي�شمل المختبر التجارب الفیز�ائ�ة االساس�ة في مجال الم�كان�كا و الكهر�اء و المغناط�س�ه لتعز�ز المفهوم ال

 )6-0: 2( 020000171الرسم الهندسي �الحاسوب 
Introduction to AutoCAD, application of AutoCAD, commands, geometric entities. geometric 
construction. dimensioning, free –hand sketching, object representation, orthographic drawing 
and projections. 
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 را�عًا: المهارات المتخصصة

Electrical circuits 020300111 (3: 3-0) 
Circuits and circuit elements. DC and AC current. Circuit variables: Voltage, Current, Energy, 
Power factor, Power, Active power, Reactive power, Apparent power. Connection of circuit 
elements: series, parallel and compound connections. Energy sources. Basic calculations: 
Equivalent resistance, impedance, current, voltage, power and energy calculations.KVL, KCL, 
Superposition principle. Resonance. Measurements of circuit variables. 
Electrical circuits lab. 020300112 (1: 0-3) 
Prerequisite(020300111*) 
DC and AC circuit construction and measurements. Resonance. Measuring devices 
Electronic circuits and devices 020400111 (3: 3-0) 
Prerequisite(020300111) 
Semiconductor devices. Diodes: classification, characteristics and applications. Transistors: 
Classification, characteristics and applications. Amplifiers. Oscillators. Logic gates and 
Integrated circuits: Basic function s, symbols and applications. Introduction to electronic 
measurements: Oscilloscope applications. 
Electronic circuits and devices lab. 020400112 (1: 0-3) 
Prerequisite(020400111*) 
Use of oscilloscope in measurements. Investigation of characteristics of semiconductor devices. 
Construction and study of electronic circuits. Experiments in electronics have to cover the main 
electronic devices (diode, zener diode, diode applications, BJT, FET, op – amp, oscillator, SCR) 
Digital fundamentals 020400113 (2: 2-0) 
Prerequisite(020400111) 
Numerical systems, operations, and codes, logic gates, Boolean algebra and logic simplification, 
combinational logic and function of combinational logic, flip – flops, counters, shift registers. 
Fixed – function Integrated Circuits, and Programmable Logic Devices ( PLDs ). 
Digital fundamentals lab. 020400114 (1: 0-3) 
Prerequisite(020400113*) 
Experiments in digital fundamentals have to cover logic gates, combinational logic, flip – flops, 
counters, shift registers. 
Mechanical skills workshop 020406101 (2:0-6) 
This is an advanced course in mechanical workshop. The main topics to be studied includes: 
general safety precautions involving the safe installation of different types of workshop 
equipment to operate the workshop machines safely, cutting and machining operations using 
different types of machines such as drilling, turning, and milling machines, Oxy-acetylene gas 
welding and arc welding, general refrigeration cycle ( GRC ), type of refrigeration gases and 
Refrigeration unit. 
Electrical Protection systems 020406211 (3:3-0) 
Prerequisite(020300111*) 
This course provides an introduction to Protection and control system, and you will study : 
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Fuses, Electrical switches, Relays, Circuit breakers, timers, Powers supply and feedback 
systems. 
Electrical Protection Systems Lab 020406212 (1:0-3) 
Prerequisite(020406211*) 
This lab is for student who have just entered or interned to the engineering industry as an 
apprentice a trainer or technician, lamp socket and safety plug socket , two way switch, 
Intermediate  connection  , monitoring lamp, Electromagnetic switch relay ,Contactor Circuit 
,Fluorescent lamps, Bell and door opener . 
Electro-mechanical systems in medical equipment 020406221 (3:3-0) 
Prerequisite(020300111*) 
The student should acquire a theoretical knowledge in Transformers, machines, pumps, 
compressors, hydraulic system and their application in the medical equipment 
Electro-mechanical systems in medical equipment lab 020406222 (1:0-3) 
Prerequisite(020406221*) 
The student should acquire a practical knowledge in Transformers, machines, pumps, 
compressors, hydraulic system and their application in the medical equipment. 
Engineering Software 020406201 (2:0-6) 
Overview description of  Matlab and its uses, applying truth values and linguistic variables, the 
process of Fuzzy Logic, Fuzzy Logic operators, If-Then rules, Defuzzication, Forming a 
consensus of  inputs and fuzzy rules, early applications, modern applications and logical 
analysis. 
Human Physiology 020800141 (3:3-0) 
This course provides an introduction to the human body, and you will study : 
The cell, The nervous system, The heart, blood circulation, The respiratory system, The 
urinary system, the skin, The Muscular System, The Digestive System , Skeletal System. 
 
Fundamental Of  Medical Equipment 020406131 (3:3-0) 
Prerequisite(020400111) 

The student should acquire a theoretical knowledge in the Basic Concepts of Medical 
Instrumentation, Basic sensors and principles , Amplifiers and signals processing,  

Amplifiers and signal processing  and the concept of  biopotential amplifiers and 
electrodes  
Fundamental Of  Medical Equipment lab 020406123 (1:0-3) 
Prerequisite(020406131*) 

The student should acquire a practical knowledge in the Basic Concepts of Medical 
Instrumentation, Basic sensors and principles , Amplifiers and signals processing,  

Amplifiers and signal processing  and the concept of  biopotential amplifiers and 
electrodes  
Medical Equipment (1) 020406231 (3:3-0) 
Prerequisite(020406131) 
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Students should acquire a theoretical knowledge of the technical aspects of some of 
the medical equipment such as, Defibrillator, pacemaker, ventilator, Anesthesia, 
hemodialysis, and Lithotripters, ECG and Patient Monitor.  
Medical  Equipment (1) Lab 020406232 (1:0-3)  
Prerequisite(020406231*) 
Students should acquire a practical knowledge of the technical aspects of some of 
the medical equipment such as, Defibrillator, pacemaker, ventilator, Anesthesia, 
hemodialysis, and Lithotripters, ECG and Patient Monitor 
Medical Imaging 0204026241 (3:3-0) 
Prerequisite(020406131) 
Students should acquire a theoretical knowledge of the technical aspects of some of the 
medical equipment:  X-Ray Equipment, ultrasonic scanning, MRI, gamma camera, CT 
scan, and nuclear medicine  
Medical Imaging lab 020406242 (2:0-6) 
Prerequisite(0204026241*) 
Students should acquire a practical knowledge of the technical aspects of some of the 
medical equipment:  X-Ray Equipment, ultrasonic scanning, MRI, gamma camera, CT 
scan, and nuclear medicine 
Medical  Equipment (2) 020406235 (3:3-0) 
Prerequisite(020406131) 
Students should acquire a theoretical knowledge of the technical aspects of some of the 
medical equipment: Infant incubator, surgical laser, sterilizer, physiotherapy equipment, 
electrosurgical unit, Endoscopes. 
Medical  Equipment (2)) lab 020406236 (1:0-3) 
Prerequisite(020406235*) 
Students should acquire a practical knowledge of the technical aspects of some of the 
medical equipment: Infant incubator, surgical laser, sterilizer, physiotherapy equipment, 
electrosurgical unit, Endoscopes 
Digital Bio-signal Processing and Data Acquisition 020406253 (3:3-0) 
Student should acquire theoretical knowledge about Sinusoid signals, Spectrum 
representation, Sampling and Aliasing, and Digital filters.  
Digital Bio-signal Processing and Data Acquisition lab. 020406254 (1:0-3) 
Students should acquire a practical knowledge, perform some experiments associated to 
common biological signals like ECG, MHR, FHR, EEG, EMG, and PCG, and implement 
some circuits that represent the related topics. 
Electronic Workshop 020406261 (2:0-6) 
Prerequisite(020400111) 
Student should acquire theoretical knowledge about electric shock and indudtrial safety 
systems, troubleshooting electronic circuits and components, troubleshooting relays and 
electromechanical components, troubleshooting electronic motors, power supply 
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components and troubleshooting, board level troubleshooting. 
Electrical Drive Systems 020406251 (3:3-0) 
Prerequisite( 020406221) 
Definition and structure of electric drive system. Industrial loads. Static characteristics of 
loads and motors. Equation of motion. Equivalent electric drive system. Transient 
operations: starting, reverse, braking. Power and control circuits of transient operations 
using time principle. Methods of speed control. Introduction to semiconductor electric 
drives. 
Electrical Drive Systems lab. 020406252 (1:0-3) 
Prerequisite(020406251) 
Investigation of torque/speed characteristics of drive systems. Automatic start, stop and 
reverse of drive systems. Speed control. Effect of feedback on torque/ speed 
characteristics. Servo drives. 
Electrical safety 020406260 (2:0-6) 
This is an introductory course in electrical safety. The concepts to be studied includes: 
Electricity basics, history of electrical safety, electrical safety codes and standards, Arc 
flash and other electrical safety hazards, electrical hazards analysis, and minimizing Arc-
flash and other electrical hazards . 
Medical Equipment Troubleshooting And Repair 020406281 (2:0-6) 
Students should acquire practical knowledge about reading electronic schematics and 
how to perform basic troubleshooting methods for medical equipment including: 
Hemodialysis , Anesthesia, Ventilator, Sterilizer, Infant Incubator, and electrosurgical 
unit …etc 
Field Training 020406381 (6:0-6)  
Equivalent to 16 weeks of field training targeted to emphasize the  ability of students to 
apply the theories in Medical Equipment Technology 

 


