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3 BSA Conference

Conference schedule

كلمة السيد األستاذ الدكتور /حسام الدين مصطفى مؤسس ومدير برنامج الهندسة الطبية في
افتتاح المؤتمر العلمي الثالث للهندسة الطبية

السادة الحضور ..
أهال بكم في صرح علمي متميز ,في جامعة المنصورة ,عاصمة مصر الطبية ,التي تضم
جامعتها صروحا تمثل فخرا لكل أبنائها بدءا من مركز الكلى ذي السمعة العالمية ,مرورا
بمركز جراحات الجهاز الهضمي ومستشفى الباطنة التخصصي ومركز طب وجراحة العيون
ومستشفى األطفال التخصصي ومركز طب وجراحة األورام وغيرها..

مما كان حافزا رئيسيا إلنشاء برنامج الهندسة الطبية والحيوية بكلية الهندسة جامعة المنصورة
ليكون خير داعم لهذه الصروح العمالقة...
إنني في هذا اليوم ,أشعر بالفخر وأنا وسط كوكبة من أعظم المتخصصين في هذا المجال
النبيل ,فدوما ما كنت أعتز بلقب مهندس ,ولكن حين تمتزج الهندسة بالطب فهذا هو السمو
بعينه  ...أشعر بالفخر لوجود طالبي من برنامج الهندسة الطبية والحيوية كلية الهندسة جامعة
المنصورة ...الحلم الذي تحقق بعد طول انتظار ,والمولود الذي نشأ عمالقا بفضل هللا أوال ثم
بفضل من دعمنا منذ اليوم األول لفكرة إنشائه ,والداعمون لنا من إدارة الجامعة ممثلة في
رئيسها األستاذ الدكتور /محمد القناوي ,واألستاذ الدكتور /أشرف عبد الباسط نائب رئيس
الجامعة لشئون التعليم والطالب ,والفريق اإلداري بكلية الهندسة وعلى رأسها األستاذ الدكتور/
م حمد السعيد عميد الكلية والسيد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب األستاذ الدكتور /هشام
عرفات والسيد األستاذ الدكتور /صبحي عبد القادر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
والسيد األستاذ الدكتور /إبراهيم القال وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.
دعوني أرحب بالسادة الحضور:

م .أحمد السداوي مدير قسم الهندسة الطبية بمستشفى الشرطة بالعجوزة.
م .عصام مندور مدير الشركة الدولية لصيانة األجهزة الطبية.
م .طارق األشرف مدير مبيعات قطاع الصيانة بشركة سيمنز.
م .أحمد الدليل مسؤول صيانة أجهزة  CT and MRبشركة سيمنز.
كما أرحب بأبنائى طالب قسم الهندسة الطبية من شتى جامعات مصر ومعاهدها ,وضيوفنا
األجالء من كل القطاعات الهندسية.
وأشكر السيد السيد األستاذ الدكتور /السعيد عبدالهادي عميد كلية الطب بجامعة المنصورة
والمسئول األول عن المستشفيات الجامعية ,وهمزة الوصل بين الجانب الهندسي والجانب
الطبي والذي فتح لطالبنا مجال التدريب في كل المستشفيات الجامعية السابق ذكرها كما أتاح
لنا االستفادة من كافة أجهزة المستشفيات التي تم تكهينها ليكون طالب هندسة طبية المنصورة
هو الوحيد الذي يمكنه وهو طالب أن يقوم بفك وتركيب وصيانة األجهزة الطبية التي يتعدى
ثمنها مئات االالف بل الماليين من الجنيهات ,والذي استضافت كليته الموقرة هذا الحدث
الكبير ,المؤتمر الثالث للجمعية العلمية للهندسة الطبية ,والذي أتمنى من هللا ان يتم يوبيله
الفضي والذهبي والماسي بفضل أبنائنا المتميزين الذين أرجو أن يكونوا خير سفراء لنا في
الحياة العملية والمهنية.
وفقنا هللا واياكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة ,وان يجعل هذا العمل في ميزان أعمالنا...
وشكرا,,

Conference speakers
حضر المؤتمر قامه من مهندسي مصر للهندسة الطبيه و الحيويه و اثروا في الحضور بكالمهم و معلوماتهم
القيمه .

م /احمد السداوي .
بدا المؤتمر مدير قسم الهندسة الطبيه بمستشفي الشرطه بالعجوزه و مدير قسم األداره الهندسيه بمستشفي
"ادم" الدولي .
يعتبر من اصحاب الخبرات الكبيره في مجال الهندسه الطبية علي مستوي مصر
مدير شركة  MPCSالمتخصصة في مجال التخطيط للمستشفيات و الحلول الهندسيه
تحدث عن مجال ال “  “clinical engineeringوهو مجال واسع وله دور جوهري بالنسبه للمهندس
الطبي

م /عصام مندور .
مدير الشركة الدوليه لصيانة األجهزة الطبية.
و هو خبره كبيره في مجال الهندسة الطبيه و من اقوي المهندسين ال Technical
علي مستوي مصر في  careerصيانة األجهزه الطبية و هو األفضل فمصر في اجهزة
الموجات فوق الصوتيه .
(sonar equipment & physiotherapy equipment , incubator
) ,hemodialysis machine
تحدث عن الصيانه و الدور الجوهري للمهندس الطبي في المجال

كما تواجد م  /طارق األشرف
من شركة ) (Siemens Healthneersوهي الشركة المعروفه عالميا في مجال
الهندسة الطبية .
و هو مسؤول مبيعات قطاع الصيانه بشركة  Siemensعلي مستوي مصر .
و المسؤول عن جودة خدمات مبيعات الصيانه بشركة  Siemensعلي مستوي مصر.
تكلم عن رؤية  Siemensفي اعداد المهندس لسوق العمل  ,اخر التطورات التي توصلت لها
الشركة و المهارات التي يجب ان تكتسبها في مجال الهندسه الطبيه .

م /احمد الدليل
خريج هندسة االتصاالت جامعة االسكندريه .
مدير اجهزة ال  CT And MRفي شركة . Siemens
تحدث عن اخر التطورات التي وصلت اليها شركة  Siemensواهم المتطلبات
التي يجب ان تتوافر ف المهندس للتمكن من األلتحاق بالشركه

BSA Conference
كما حضر المؤتمر اكثر من  300شخص منهم طلبه و خريجين جامعات و معاهد
مصر دكاتره و محاضرين اخرين .

BSA Team

Attendants
و حضر المؤتمر الكثير من الفرق :
-1
-2
-3

Codon
( BEATالقاهره)
 ( ABCSاالسكندريه )
(العاشر )

