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Conference schedule 



 

الهندسة الطبٌة فً برنامج كلمة السٌد األستاذ الدكتور/ حسام الدٌن مصطفى مؤسس ومدٌر 

 الطبٌةالعلمً الثالث للهندسة  المؤتمرافتتاح 

 

 السادة الحضور ..

أهال بكم فً صرح علمً متمٌز, فً جامعة المنصورة, عاصمة مصر الطبٌة, التً تضم  

جامعتها صروحا تمثل فخرا لكل أبنائها بدءا من مركز الكلى ذي السمعة العالمٌة, مرورا 

بمركز جراحات الجهاز الهضمً ومستشفى الباطنة التخصصً ومركز طب وجراحة العٌون 

 األطفال التخصصً ومركز طب وجراحة األورام وغٌرها.. ومستشفى

 

برنامج الهندسة الطبٌة والحٌوٌة بكلٌة الهندسة جامعة المنصورة  ءمما كان حافزا رئٌسٌا إلنشا 

 لٌكون خٌر داعم لهذه الصروح العمالقة...

 شعر بالفخر وأنا وسط كوكبة من أعظم المتخصصٌن فً هذا المجالأإننً فً هذا الٌوم, 

النبٌل, فدوما ما كنت أعتز بلقب مهندس, ولكن حٌن تمتزج الهندسة بالطب فهذا هو السمو 

بعٌنه ... أشعر بالفخر لوجود طالبً من برنامج الهندسة الطبٌة والحٌوٌة كلٌة الهندسة جامعة 

المنصورة... الحلم الذي تحقق بعد طول انتظار, والمولود الذي نشأ عمالقا بفضل هللا أوال ثم 

بفضل من دعمنا منذ الٌوم األول لفكرة إنشائه, والداعمون لنا من إدارة الجامعة ممثلة فً 

رئٌسها األستاذ الدكتور/ محمد القناوي, واألستاذ الدكتور/ أشرف عبد الباسط نائب رئٌس 

الجامعة لشئون التعلٌم والطالب, والفرٌق اإلداري بكلٌة الهندسة وعلى رأسها األستاذ الدكتور/ 

حمد السعٌد عمٌد الكلٌة والسٌد وكٌل الكلٌة لشؤون التعلٌم والطالب األستاذ الدكتور/ هشام م

وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث  رعرفات والسٌد األستاذ الدكتور/ صبحً عبد القاد

 والسٌد األستاذ الدكتور/ إبراهٌم القال وكٌل الكلٌة لشؤون البٌئة وخدمة المجتمع.

 بالسادة الحضور: دعونً أرحب



 

 مدٌر قسم الهندسة الطبٌة بمستشفى الشرطة بالعجوزة. م. أحمد السداوي

 مدٌر الشركة الدولٌة لصٌانة األجهزة الطبٌة. م. عصام مندور

 مدٌر مبٌعات قطاع الصٌانة بشركة سٌمنز. م. طارق األشرف

 بشركة سٌمنز. CT and MRمسؤول صٌانة أجهزة حمد الدلٌل م. أ

بأبنائى طالب قسم الهندسة الطبٌة من شتى جامعات مصر ومعاهدها, وضٌوفنا  كما أرحب

 األجالء من كل القطاعات الهندسٌة.

عبدالهادي عمٌد كلٌة الطب بجامعة المنصورة  دوأشكر السٌد السٌد األستاذ الدكتور/ السعٌ

الجانب والمسئول األول عن المستشفٌات الجامعٌة, وهمزة الوصل بٌن الجانب الهندسً و

الطبً والذي فتح لطالبنا مجال التدرٌب فً كل المستشفٌات الجامعٌة السابق ذكرها كما أتاح 

لنا االستفادة من كافة أجهزة المستشفٌات التً تم تكهٌنها لٌكون طالب هندسة طبٌة المنصورة 

عدى هو الوحٌد الذي ٌمكنه وهو طالب أن ٌقوم بفك وتركٌب وصٌانة األجهزة الطبٌة التً ٌت

ثمنها مئات االالف بل المالٌٌن من الجنٌهات, والذي استضافت كلٌته الموقرة هذا الحدث 

الكبٌر, المؤتمر الثالث للجمعٌة العلمٌة للهندسة الطبٌة, والذي أتمنى من هللا ان ٌتم ٌوبٌله 

 الفضً والذهبً والماسً بفضل أبنائنا المتمٌزٌن الذٌن أرجو أن ٌكونوا خٌر سفراء لنا فً

 الحٌاة العملٌة والمهنٌة.

 وفقنا هللا واٌاكم لما فٌه الخٌر لمصرنا الحبٌبة, وان ٌجعل هذا العمل فً مٌزان أعمالنا...

 وشكرا,,

 

 

  



 

 

  



 

Conference speakers  

و اثروا فً الحضور بكالمهم و معلوماتهم حضر المؤتمر قامه من مهندسً مصر للهندسة الطبٌه و الحٌوٌه 

 القٌمه .

احمد السداوي . م/  

بدا المؤتمر مدٌر قسم الهندسة الطبٌه بمستشفً الشرطه بالعجوزه و مدٌر قسم األداره الهندسٌه بمستشفً 

 "ادم" الدولً .

 ٌعتبر من اصحاب الخبرات الكبٌره فً مجال الهندسه الطبٌة علً مستوي مصر

 المتخصصة فً مجال التخطٌط للمستشفٌات و الحلول الهندسٌه  MPCSمدٌر شركة 

وهو مجال واسع وله دور جوهري بالنسبه للمهندس   “ clinical engineering“تحدث عن مجال ال 

 الطبً 

  



 

.م/ عصام مندور   

 مدٌر الشركة الدولٌه لصٌانة األجهزة الطبٌة.

 Technical طبٌه و من اقوي المهندسٌن ال و هو خبره كبٌره فً مجال الهندسة ال    

و هو األفضل فمصر فً اجهزة  صٌانة األجهزه الطبٌة  careerعلً مستوي مصر فً 

 الموجات فوق الصوتٌه .

 (sonar equipment & physiotherapy equipment , incubator 

,hemodialysis machine )   

  الصٌانه و الدور الجوهري للمهندس الطبً فً المجال عن  تحدث



 

  م / طارق األشرف كما تواجد

وهً الشركة المعروفه عالمٌا فً مجال   (Siemens Healthneers)من شركة 

 .الهندسة الطبٌة 

 علً مستوي مصر .  Siemensل مبٌعات قطاع الصٌانه بشركة و هو  مسؤو

 علً مستوي مصر.  Siemensو المسؤول عن جودة خدمات مبٌعات الصٌانه بشركة 

فً اعداد المهندس لسوق العمل , اخر التطورات التً توصلت لها  Siemensتكلم عن رؤٌة  

 الشركة و المهارات التً ٌجب ان تكتسبها فً مجال الهندسه الطبٌه .

 

 

  



 

 م/ احمد الدلٌل 

 جامعة االسكندرٌه .خرٌج هندسة االتصاالت 

 .  Siemensفً شركة  CT And MR مدٌر اجهزة ال 

واهم المتطلبات    Siemensتحدث عن اخر التطورات التً وصلت الٌها شركة 

ً ٌجب ان تتوافر ف المهندس للتمكن من األلتحاق بالشركه     الت



 

BSA Conference 

 شخص منهم طلبه و خرٌجٌن جامعات و معاهد   300كما حضر المؤتمر اكثر من 

 مصر دكاتره و محاضرٌن اخرٌن .

  



 

 

BSA Team  



 

Attendants 
 و حضر المؤتمر الكثٌر من الفرق :

1- Codon   ) العاشر( 

2- BEAT  )القاهره( 

3- ABCS   ) االسكندرٌه ( 

 


