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 اسم المشروع باللغة العربية
 للمراقبة الطبية مبني علي االردوينو والحساسات الطبيةنظام ذكي 

 

 اسم المشروع باللغة االنجليزية
Smart medical monotring system based on arduino and medical sensors 

 مشرف المشروع
 د/ محمد صبري سرايا

 م/ هند ابراهيم بيومي

 

 اسماء الطالب
 كريم عالء عبد العزيز بدران .0
 طارق محمود طلعتاحمد  .8
 ميار محمد محمود عبد العزيز .3
 ندى وائل علي بانوب .4
 هايدي نبيل محمد السيد خليل .5
 عفاف احمد لطفي السيد .6
 حنين هشام محمد شحاتة .7
 عمرو حسن بطة .2
 احمد صبري العياري    2      

 ملخص المشروع باللغة العربية
بناء جهاز قادر على تحليل بعض االشارات من جسم االنسان والقياسات مثل درجة الحرارة والنبض 

 وغيرها. هذا الجهاز سهل الحمل واالستخدام. 
يمكن للجهاز عرض هذه القياسات على شاشة في صورة حروف وفي صورة رسم تخطيطي. يتم 

 . استخدام بعض الحساسات لقراءة درجة الحرارة ونبض القلب

 . Cيتم استخدام لغة البرمجة اردوينو و 
 ملخص المشروع باللغة االنجليزية

Build a device capable of analyzing some signals from the human body and 
measurements such as temperature, pulses and heart rate and others. This 
device is easy to carry and use. 

The device can display these measurements on a screen in a letters and in a 
graphic histogram . Some sensors are used to read temperature and 
heartbeat. 
The programming language used is Arduino and C. 
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 اسم المشروع باللغة العربية
 مراقب اشارات القلب

 

 اسم المشروع باللغة االنجليزية
Heart rate monitor 
 مشرف المشروع

 محمد صبري فؤاد سرايه/ د
 احمد علي زرد/ م
 

 

 اسماء الطالب
 محمد صبحي الورداني .0
 حسن احمد ابو الحسن .8
 جودي حسين عبد هللا .3
 وصال احمد محمد سعد .4
 سمر عوض الرفاعي .5
 عبد المنعم محمد عبد المنعم فهمي .6
 عبد المعطي المحالويروان محمد  .7
 ناريمان حمدي اغا .2
 رشاد محمد رشاد متولي    2      

 ملخص المشروع باللغة العربية
ويقوم ايضا بعرض عدد   ECGمشروع مراقب اشارات القلب يقوم بمراقبة اشارة القلب الكهربية 

ودائرة   ECG النبضات في الدقيقة ويقوم بعرض اشارة قادمة من االصبع ويتكون من دائرتين , دائرة 

Heart rate   متصلين باالردوينو , ويقوم بعرض االشارات القادمة علىProjector 

 

 ملخص المشروع باللغة االنجليزية
The ECG electrocardiogram monitor monitors the heart signal and also displays the 

number of pulses per minute and displays a signal from the finger. It consists of two 
circuits, the ECG circuit and the Heart rate circuit connected to the Arduino, and 

displays the signals on the projector 
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 اسم المشروع باللغة العربية
 جهاز تفتيت الدهون باستخدام الموجات فوق الصوتية

 

 اسم المشروع باللغة االنجليزية
Ultrasonic cavitation device 

 مشرف المشروع
 ا.د / صبحي  محمد عبد القادر
 م/ نورهان عبد الحميد كمال 

 

 اسماء الطالب
 حاتم السيد مسعود خليفة .0
 ممدوح ابراهيم ليلةاحمد  .8
 ايمن ايمان محمد الحصي .3
 احمد رزق مصباح .4
 طارق محمد سليمان حبش .5
 عمرو عبد العزيز عبد هللا .6
 خالد عصمت عبد الحي .7
 محمد محمد نشأت ابراهيم .2

 أشرف ابراهيم محمد ابراهيم
 ملخص المشروع باللغة العربية

واستخدام  PCBسنقوم بتصميم البوردة الداخلية للجهاز باستخدام برامج مثل بروتس وطباعتها 

عمل تصميم للجهاز وتصميم  –ميكروكنترولر للتحكم في المكونات الداخلية المستخدمة وتنظيم االوامر 

ق الصوتية يتم استخدام كريستال داخل البروب لتوليد الموجات فو -  solid worksللبروب باستخدام 

المسئولة عن توليد ضغط داخل الخلية الدهنية وخارجها االمر الذي يشكل شقوق وشروخ في الخاليا 
الدهنية المتجمعة مما يؤدي الى اذابتها ويعتمد مبدا تفتيت الدهون على استخدام موجات فوق صوتية 

( سم 05- 01ى تصل الى )بعشرين مرة عن الموجات الفوق صوتية العالجية والت ذات قدرة عالية تزيد

 تحت الجلد.

 

 ملخص المشروع باللغة االنجليزية
We will design the internal board of the device using software such as prouts and 

printed PCB and use microcontrollers to control the internal components used and 
organize the orders - the design of the device and the design of the Probe using solid 

works - Crystal is used inside the Probe to generate ultrasound responsible for 
generating pressure inside the fat cell and beyond, Cracks made in the accumulated 
fat cells, which leads to the breakdown and melting.  The principle of fragmentation 

of fat on the use of ultrasound with a capacity of about 20 times higher than 
ultrasound therapeutic, which reaches up to (10 - 15) cm under the skin. 
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 اسم المشروع باللغة العربية
 اشارات المخذراع الي يتحرك بواسطة 

 

 اسم المشروع باللغة االنجليزية
Mind controlled robotic arm 

 مشرف المشروع
 صبحي محمد عبد القادر/ د .ا
 احمد محمد شريف/ م

 

 اسماء الطالب
 احمد صبري ربيع محفوظ .0
 اياد احمد البغدادي .8
 ابراهيم محمد صقر .3
 محمد ابراهيم جاد الرب .4
 محمد مراد فوزي .5
 يسري محسن طه .6
 محمد عماد الجندي .7
 نهي السعيد احمد المرسي .2

 فاطمة محمد عرفة
 ملخص المشروع باللغة العربية

 يتم السيطرة على كل ما يقوم به اإلنسان عن طريق إشارات كهربائية تمر فى جسم اإلنسان .
ويتم تحريك والفكرة هى التحكم في ذراع ميكانيكى لدية القدرة لترجمة اإلشارات العصبية الصادرة من المخ 

 الذراع بإستخدام هذة اإلشارات وبعض الخوارزميات المصممة للتحكم في الذراع عن طريق الحاسوب
 ملخص المشروع باللغة االنجليزية

Everything that man does is controlled by electrical signals passing through the 
human body. 

The idea is to control a mechanical arm that has the ability to translate the nerve 
signals from the brain and move the arm using these signals and some algorithms 

designed to control the arm by computer. 
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 اسم المشروع باللغة العربية
 نظام ذكي للمستشفيات

 

 نجليزيةاسم المشروع باللغة اال
Smart system for hospitals 

 مشرف المشروع
 د/ جون فايز ونيس

 م/ محمد رضا ابو الفتوح محمد
 اسماء الطالب

 احمد عبد العزيز عبد المقصود حسن .0
 محمد عوض محمدين .8
 انس محمود محمد .3
 مجدي ايمن .4
 جورج مجدي .5
 منصور السيد .6

 نورهان ابراهيم السعيد
 ملخص المشروع باللغة العربية

يهدف المشروع الي انشاء نظام لحماية وتشفير الصور الطبية الحيوية مثل االشعة السينية والموجات 
فوق الصوتية لتكون امنة وعالمة مائية للصور والمستشفيات وذلك لتوفير الراحة للمريض 

 والتشخيص بنسبة ال تحتوي على اي خطأ

 

 ملخص المشروع باللغة االنجليزية
The aims of the project to make a  system to protect and encrypt biomedical images 

like x-ray and ultrasound to be secure and watermark the image for hospital 
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 اسم المشروع باللغة العربية
 جهاز الجراحة الكهربائية )المشط الجراحي(

 

 اسم المشروع باللغة االنجليزية
Electro surgical unit (diathermy) 

 مشرف المشروع
 د/ جون فايز ونيس

 م/ احمد محمد رضوان عبد النبي
 اسماء الطالب

 احمد علي محمد الزيات .0
 محمود كمال احمد .8
 احمد محمود سعد .3
 احمد سمير السيد .4
 احمد جمال حامد .5
 محمد احمد عبد القادر حامد .6
 مها فاروق فتحي فؤاد .7
 العال صالحوالء صالح عبد  .2

 احمد السيد الديسطي .9
 ملخص المشروع باللغة العربية

 200توليد طاقة بترددات عالية الستخدامها في عمليات القطع والتخثير وتبلغ قيمة التردد المستخدم 
kHz   ويتكون من شاشة لعرض االستطاعة ولوحة مفاتيح للتحكم في االستطاعة ودائرة تغذية

 رفع التردد والتحكم به باالضافة الي مفتاح القدم الذي يستعمله الطبيبوالمتحكم الصغرى ودائرة 

 

 ملخص المشروع باللغة االنجليزية
Electro surgical unit (Diathermy): involves the therapeutic heating of body. Tissue 

diathermy treatments include high frequency used in catting and coagulation at 
frequency higher than 200 kHz. Composed of (LCD – keypad – power supply –mc – 

frequency controller and foot switch) 
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 اسم المشروع باللغة العربية
 مراقبة الصحة الكترونيا عن بعد

 اسم المشروع باللغة االنجليزية
Electronic health monitoring remotely 

 مشرف المشروع
 د/ عوني محسن المهندس

 اسماء الطالب
 منة هللا اسامة السيد دويدار -0
 ندى احمد محمود السيد البدراوي -8
 نوران عصام سعد العرابي -3
 ايمان ايمن ابو المعاطي البردويل -4
 محمود جمعة عبد الرحيم فرحات -5
 محمود عبد المنعم محمد زيدان -6
 معتز مصطفى عبد الصمد مزروع -7
 عماد حمدي فريد -2
 عبد الحليم محمد عبد الحليم االشرم -2

 احمد عماد الدين محمد اسماعيل
 ملخص المشروع باللغة العربية

التقدم بمقترح جهاز طبي لمتابعة حالة المرضى عن بعد من خالل االنظمة المدمجة. وتتلخص فكرة 
للطبيب المعالج لمتابعة الحالة. المشروع في قياس االشارات الحيوية المهمة للمريض وارسالها 

 باالضافة الي أن الجهاز يقوم بعرض النتائج الخاصة بالقياس على شاشات للمريض.

 

 ملخص المشروع باللغة االنجليزية
The project will propose a biomedical device for electronic health monitoring for  

patients' situation through the integrated embedded systems. The idea of the project 
is to measure vital physiological signs of the patient and send them to the doctor 

council to follow up the situation. In addition, the device displays the results of the 
measurement on the LCD screens of the patient. 
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 اسم المشروع باللغة العربية
 انا ارى )نظارة للمكفوفين(

 

 اسم المشروع باللغة االنجليزية
I see (Blind's guide) glasses for blinds 

 مشرف المشروع
 د/ عبد الفتاح علي العدل

 م/ محمد رضا ابو الفتوح محمد

 

 اسماء الطالب
 السعيد رضا السعيد الزيني .0
 زياد محمود محمود حسن حرات .8
 عبد الرحمن جمال سملك .3
 عبد الرحمن السعيد عزت فطير .4
 ندى صالح محمد ابوعالية .5
 ميادة فراج محمد .6
 روضة جمال صالح .7
 لمياء عادل شاهين .2
 اية طارق كمال .2

 

 ملخص المشروع باللغة العربية
 ساعدتهم في :هو عبارة عن تصنيع نظارة للمكفوفين وذلك لم

 التعرف على األشخاص. -0
 القراءة. -8
 تفادى العوائق. -3

 التعرف على النقود والعمالت

   pythonو   Raspberrypiوذلك بإستخدام لغة 
 ملخص المشروع باللغة االنجليزية

Is the manufacture of glasses for the blind to help them in: 
1. Identify people. 
2. Reading. 
3. avoid obstacles. 
4. Identification of money and currencies. 

Using Raspberrypi and Python. 
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 اسم المشروع باللغة العربية
 (التراسونيك) جهاز تجميل البشرة وشفط الدهون

 

 اسم المشروع باللغة االنجليزية
Ultrasons device with ultrasound waves 

 

 مشرف المشروع
 الفتاح العدلعبد / د
 محمد ذكي الخضر/ م

 اسماء الطالب
 عبد هللا فكري طه البسيوني .0
 محمد وجيه محمد حسن .8
 احمد رضا حسن احمد .3
 محمد شهبور عبد الحميد .4
 احمد علي محمد سلطان .5
 خالد عصام عبده شرف .6
 مجدي محمد اسماعيل .7

 محمود فتحي الطباخ
 ملخص المشروع باللغة العربية

عبارة عن جهاز تجميلي مكون من جزئين, الجزء االول الذابة الدهون بالموجات الفوق صوتية بتردد 

1MHz  شفاط جراحي لشفط الدهون المذابة. والجزء االخر عبارة عن 

 يتم توصلين الجزئين ببعضهما وتجميعهم في جهاز واحد الغراض التجميل والعالج.

 

 ملخص المشروع باللغة االنجليزية
Is a cosmetic device consisting of two parts, the first part to melt the fat  with 
ultrasonic waves at 1MHz and the other is a surgical liposuction suction to 
suck fats. 

The two parts are connected together and assembled into one device for cosmetic 
and therapeutic purposes. 
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 اسم المشروع باللغة العربية
 حضانة اطفال ذكية

 

 اسم المشروع باللغة االنجليزية
Smart baby incubator 

 مشرف المشروع
 د/ ابراهيم ابراهيم منسي

 م/ احمد سعد رضوان
 اسماء الطالب

 احمد محمود طاهر .0
 حسام السيد العربي الماكن .8
 محمد عاطف عبد العزيز .3
 عمر عادل محمد حمدي .4
 اشرف السعدي ابراهيم العزب .5
 محمد احمد محمد حسين عبد الرازق .6
 نايف عبد المنعم جابر .7

 حسين ناصر الشربيني
 ملخص المشروع باللغة العربية

هو جهاز عالجي يستخدم في طب االطفال, ويعتبر كصندوق مغلق يوفر البيئة المطلوبة كالبيئة التى في 
على توفير الحرارة واالكسجين والرطوبة بالنسب المطلوبة. باالضافة الى وحدة تبريد رحم االم, ويعتمد 

لالمان فى حالة زيادة درجة الحرارة عن الحد المسموح . باالضافة الى مؤشرات لقراءة كل من )درجة 
 حرارة الطفل ونسبة االكسجين في دم الطفل وضغط الطفل و عدد ضربات قلب الطفل(.

تطبيق هاتف محمول يعمل بنظام االندرويد يقوم بعرض حالة الطفل واعطاء انذار عند باالضافة الى 
 حدوث خلل ما.

 

 ملخص المشروع باللغة االنجليزية
The incubator is a therapeutic medical device used in pediatric medicine. It is 
considered as a closed glass box that provides the required environment such 
as the environment in the womb of the mother, and depends on providing the 
heat, oxygen and humidity in the required proportions. In addition to a 
cooling unit for safety in case of excess temperature than the limit. In addition 
to indicators to read and monitor each of (the temperature of the child and 
the proportion of oxygen in the blood of the child and the pressure of the 
child and the number of heartbeat of the child). 

In addition to the implementation of an Android phone that displays the state of the 
child and give an alarm when a defect. 
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 اسم المشروع باللغة العربية
اعادة تخطيط مستشفى االطفال في جامعة المنصورة وتطوير نظام قاعدة بيانات للمستخدمين وتطبيق اسلوب 

 االدارة
 اسم المشروع باللغة االنجليزية

Replanningchildren hospital, developing user database system and applying new 
management technique 

 مشرف المشروع
 ا.م.د/ صبري فؤاد سرايه
 د/ هبة محمد احمد عبده

 م/ احمد سعد رضوان
 اسماء الطالب

 سماء عابد نصر .0
 رامز عدنان طالب .8
 دينا صالح عبد القادر .3
 مني خالد سند .4
 وفاء وائل عبد الستار .5
 االء محمد فتحي .6
 احمد الهادي عبد القادر .7
 احمد عادل ابراهيم عبد العزيز .2
 ايه عطية حراز .2

 الزهراء احمد الظريف
 ملخص المشروع باللغة العربية

 ينقسم المشروع الى ثالثة اجزاء:
 االول: مقترح العادة تخطيط مستشفى االطفال الجامعي بجامعة المنصورة

لقواعد البيانات ينظم دخول المرضى وسجالت االطباء وتقييات العاملين الثاني: برمجة وتطوير نظام 
 بالمستشفى وسجالت بيانات االجهزة.

الثالث: تطبيق نظام جديد الدارة الموارد البشرية بالمستشفى مما يتيح خدمة افضل للمرضى 
 ى.وى ضغط المستشفوالمستفيدين من النظام باستخدام عدد اقل من الموارد البشرية والمادية لتخفيف ق

 

 ملخص المشروع باللغة االنجليزية
The project is divided into three parts: 
The first: a proposal to re-plan the children's hospital university Mansoura 
University 
Second: Programming and developing a database system that regulates the 
entry of patients, doctors' records, hospital staff records and equipment 
records. 
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Third: Implement a new system of human resources management in the hospital, 
which provides better service to patients and beneficiaries of the system using fewer 

human and material resources to relieve the pressures of the hospital. 
 

 اسم المشروع باللغة العربية
 التحكم في كرسي لذوي االعاقة عن طريق اوامر صوتية

 اسم المشروع باللغة االنجليزية
Controlling wheelchair by voice recognition 

 مشرف المشروع
 صبري فؤاد سرايه/ د
 سعد رضوان احمد/ م
 

 

 اسماء الطالب
 محمود محمد علي علي .0
 مطصفى عاطف عبد العاطي شالطة .8
 هشام السيد النحاس .3
 فؤاد عادل فؤاد العتباني .4
 عصام الدين ابراهيم .5
 احمد صبحي عبد الشافي الجندي .6
 امال عماد محمود الغرباوي .7
 اميرة محمود محمد ابراهيم .2
 ندي محمود محمد ابراهيم .2

 رخا سلمى السيد عبد الحي
 ملخص المشروع باللغة العربية

تدور فكرة المشروع االساسية حول مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة في الحركة عن طريق تحويل 
كرسي متحرك عادي الى كرسي متحرك يعمل باالوامر الصوتية حتى ال يتم االحتياج الى مرافق 

 للمساعدة.
 ونية ودوائر التحكم.يقوم المشروع على استخدام بعض الدوائر االلكتر

 

 ملخص المشروع باللغة االنجليزية
The main project idea is to help people with special needs in motion by 
turning a normal wheelchair into an electrical wheelchair with voice 
commands (voice recognition) and switches so that no help facilities are 
needed. 

The project uses some electronic circuits and microcontroller. 
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 اسم المشروع باللغة العربية
 التحكم في سيارة كهربائية عن طريق اشارات المخ

 

 اسم المشروع باللغة االنجليزية
Electric car controlled by brain signals 

 مشرف المشروع
 محمود محمد سعفان / د
 احمد محمد رضوان عبد النبي/ م

 اسماء الطالب
 احمد مصطفى محمد عبد هللا .0
 اسالم احمد منصور .8
 اشرف عماد عبد السالم علي الحاروني .3
 محمود الخطابي الدسوقي .4
 محمود عيد عوض .5
 عبد هللا صالح محمد السبع .6
 غدير ماهر السعيد محمد .7
 مصطفى عبد الفتاح محمد العمراوي .2
 عبد الحليم السيد عمر مريم .2
 يارا اشرف سعد البسيوني .01
 محمد مدحت صالح .00

 ملخص المشروع باللغة العربية
هو عبارة عن مساعدة المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة الستخدام السيارات وذلك عن طريق 

استخدام حساسات المخ لترجمة اشارة المخ وتحويلها الي اشارة كهربية للتحكم في استخدام 

 IOTالسيارة, وايضا يمكن اضافة خاصية 

 

 ملخص المشروع باللغة االنجليزية
Is the assistance of the disabled and people with special needs for the use of cars by 

using the sensors of the brain to translate the brain signal and converted to an 
electric signal to control the use of the car, and also can add the property IOT 
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 يةاسم المشروع باللغة العرب
 جهاز كشف االوردة

 اسم المشروع باللغة االنجليزية
Vein detector 

 مشرف المشروع
 محمود محمد سعفان/ د
 حسام مجدي حسن بلحة/ م

 

 اسماء الطالب
 بسنت شاكر احمد العدل .0
 انهار فايز داوود .8
 فاطمة طارق محمد اسماعيل .3
 نوران ياسر عوض .4
 ايمان جمال محمود السيد .5
 ريهام حسني حافظ .6
 احمد مبروك مبروك .7
 محمد حامد عوض .2
 اسالم عبد العظيم سالطين .2

 محمد عبده الجدامي
 ملخص المشروع باللغة العربية

تصميم جهاز وبرمجته بحيث يكون قادر على تحديد مكان االوردة والشرايين الخاصة بالجسم ويمكن 
والسكري والسرطان واالطفال استخدام ذلك في الحاالت الطبية الحرجة مثل الحروق ومرضى السمنة 

 وكبار السن.
يتم تصميم الجهاز على ثالثة انظمة تبعا لحجم الجسم )متوسط ومنخفض وعالي( حيث يتم استشعار 

 المسافة بين الجهاز واليد للتأكد من مطابقة الجهاز عليه.
 على راسبري بايتصميم هذا الجهاز بحيث يكون سهل الحمل واالستخدام. يتم استخدام برمجة البايثون 

 المختلفة. ومجموعة من الحساسات

 

 ملخص المشروع باللغة االنجليزية
The design of a device and its software to be able to determine the location of 
veins and arteries of the body and can be used in critical medical cases such as 
burns and patients with obesity, diabetes, cancer, children and the elderly. 

The device is designed on three levels  depending on the size of the body 
(medium, low and high) where the distance between the device and hand is 
sensed to ensure that the device matches it. 

Design this device so that it is easy to carry and use. Python programming is used on 
the R. Pi and a range of different sensors. 
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 اسم المشروع باللغة العربية
 تفتيت واذابة الدهون باستخدام الموجات فوق الصوتية

 

 اسم المشروع باللغة االنجليزية
Ultrasound cavitation and liposuction system 

 مشرف المشروع
 اسالم محمد اسماعيل عبد الواحد/ د
 محمد ذكي الخضر علي . م

 

 اسماء الطالب
 محمود محمد محمد بدران .0
 محمد عوض شكري .8
 خالد يوسف ابو زيد .3
 محمد ناصر ابراهيم .4
 احمد محمود احمد العربي .5
 عبد الرحمن هاني .6
 الرحمن حجازي احمد محمد عبد .7
 محمد عبد المنعم احمد محمد .2
 مصطفي محمد مصطفى عيسى .2
 احمد السعيد محمد علي عيسي .01

 محمد جمال محمد ابراهيم
 ملخص المشروع باللغة العربية

التجويف بالموجات الصوتية هو اجراء بسيط يعتمد على الموجات الفوق صوتية لطرد الدهون من 
حيث يتم تدمير الخاليا الدهنية في االنسجة تحت الجلد باستخدام الجسم بدال من الجراحات المكثفة 

محول يتم تركيبه خارجيا على جلد المريض ليبث طاقة صوتية مركزة في منطقة بؤرية خطية 
داخل منطقة النسيج تحت الجلد. والطاقة الفوق صوتية ذات الكثافة العالية تحدث تمزق للخاليا 

 الدهنية داخل المنطقة البؤرية

 

 ملخص المشروع باللغة االنجليزية
Ultrasonic cavity is a simple ultrasound procedure to flush fat from the body instead 
of intensive surgery. Fat cells are destroyed in subcutaneous tissue using an adapter 
that is externally installed on the patient's skin to emit concentrated acoustic energy 
in a linear focal area within the subcutaneous tissue. High-density ultrasound results 
in rupture of fat cells within the focal area 
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 اسم المشروع باللغة العربية
 قفازذكي لترجمة لغة االشارة

 االنجليزيةاسم المشروع باللغة 
Sign language translation gloves 

 مشرف المشروع
 اسالم محمد اسماعيل/ د
 محمد ذكي الخضر/ م

 اسماء الطالب
 محمود السيد محمدين ابو شامة .0
 محمد جمال سعد محمد .8
 ندا محمد مصطفى .3
 سارة احمد عبد الرازق .4
 ايه مصباح حسين .5
 انس يسري محمد .6
 السيد علي الشهاوي .7
 ابراهيم رزقعبد الرحمن  .2
 محمد احمد السعيد احمد مجاهد .2
 احمد السيد علي الباز .01

 

 ملخص المشروع باللغة العربية
المشروع عبارة عن قفاز يتم تركيبه على يد الشخص الذى ال يستطيع الكالم لتحويل الحركات 

م واالشارات الى نص مكتوب على شاشة وصوت مسموع. الهدف من المشروع هو مساعدة الصم والبك
 على االندماج في المجتمع عن طريق تحويل لغة االشارة الى صوت .

يحتوى القفاز على مجموعه من الحساسات التى تقيس حركة اليد وتقارنها بقاعدة بيانات مخزنة به 
تحتوى على معظم الحركات االساسية للغة االشارة لبحث تطابقها معها, ثم يتم كتابة الكلمة التي تعنيها 

 ه على شاشة خاصة بالجهاز كما يتم قراءتها بصوت مسموع عبر سماعة الجهاز.هذه االشار

 

 ملخص المشروع باللغة االنجليزية
The project is a glove installed by the person who cannot speak to convert 
movements and signals to text written on screen and audible. The goal of the 
project is to help the deaf and mute to integrate into society by turning the 
sign language into a voice. 

The glove contains a set of sensors that measure the movement of the hand and 
compare it to a stored database that contains most of the basic movements of the 
signal language to search for matching with it, and then write the word that this 
signifies on the screen of the device as read aloud through the device's headset. 
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 اسم المشروع باللغة العربية
 نظام الكشف عن سرطان الجلد
 االنجليزيةاسم المشروع باللغة 

Automatic skin cancer detection system 
 مشرف المشروع

 عبد الهادي طلبة محمد غانم/ د
 محمد ذكي الخضر علي/ م

 اسماء الطالب
 محمود محمد عبد المنعم حسن .0
 مهاب محمود وهبة غانم .8

 احمد علي عبد العال صالح الدين   3            

 السيد مختار محمد حجازي .0
 الرازق السيد مهند عبد .8
 محمود محمد مصطفى رجب .3
 عمرو محمد معوض فارس .4
 مصطفى محمد مصطفى عبد العزيز .5
 لخالد عبد العظيم اسماعيل فض .6

 محمد سالم احمد علي

 ملخص المشروع باللغة العربية
 هو عبارة عن نظام متكامل للكشف عن سرطان الجلد ومعرفة نوعه وحجم االصابة به

من نوع خاص يتم تركيبها على كاميرا الهاتف المحمول وتوصيلها به النظام عبارة عن: عدسة 
 اللتقاط الصور من على الجلد, ثم يتم تحليل الصورة الملتقطة والعمل على تشخيصها.

ومن خالل تطبيق هاتف محمول يتم التواصل بين الطبيب والمريض لعرض الصور وتحديد االصابة 
 باء والمرضى.من عدمها عبر موقع الكتروني يضم االط

 

 ملخص المشروع باللغة االنجليزية
 

It is an integrated system to detect skin cancer and know its type and size 
of infection 

The system is a special lens mounted on the mobile phone camera and connected to 
take images from the skin, and then the image is analyzed and diagnosed.  
Through the application of a mobile phone between the doctor and patient to view 
images and determine the injury or not through a website that includes doctors and 
patients. 
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 اسم المشروع باللغة العربية
 روبوت يعمل بإيماءات اليد

 اسم المشروع باللغة االنجليزية
Gestures controlled robot 

 مشرف المشروع
 عبد الهادي طلبة غانم/ د
 محمد ذكي الخضر علي/ م

 

 الطالب اسماء
 احمد محمد عبده تامر .0
 معاذ ياسين محمد ابو الطيب .8
 محمد سيف حسني علي .3
 محمد عصام محمود حلمي رخا .4
 احمد احمد السيد عبد الحميد عبد العال .5
 محمد علي محمد الشربيني .6
 ايه سعد جمعه .7
 شروق محمد فوزي محمود عثمان .2
 اسراء احمد رشاد .2

 محمد عادل ابو الفتوح السواح
 باللغة العربيةملخص المشروع 

سيارة ذات ذراع الكتروني يتم التحكم فيها عن بعد عن طريق ايماءات اليد لنقل االشياء من مكان الخر لمساعدة 
ذوى االحتياجات الخاصة المصابين بالشلل النصفي حيث تمكنهم من الوصول الى االشياء التى ال يستطيعون 

 الوصول اليها بشكل طبيعي
 ة االنجليزيةملخص المشروع باللغ

Gestures controlled  car is an electronic controlled car with detached robotic artificial 
limp controlled remotely by hand gestures (flex sensor) to move objects from place to 
place to help people with special needs and crippled where they can reach things that 
they cannot reach naturally 
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 اسم المشروع باللغة العربية
 غرفة عناية مركزة ذكية

 اسم المشروع باللغة االنجليزية
Smart ICU 

 مشرف المشروع
 احمد صالح/ د. ا
 نورهان عبد الحميد كمال/ م

 

 اسماء الطالب
 محمد ابراهيم محمود المغربل .0
 السيد المندوهسامر وائل  .8
 اشرف حمدي الترامسي .3
 خالد محمد خالد بلحة .4
 هشام عبد الحميد القناوي .5
 ايه حسني اسماعيل .6
 ايه جمعه طاحون .7
 هبة وائل السيد .2
 مي عبد الفتاح الشربيني .2

 سارة راجح سعفان
 ملخص المشروع باللغة العربية

المريض ومقارنتها لمعرفة حالته والتحكم في تصميم غرفة عناية مركزة تقوم بمراقبة المؤشرات الحيوية لجسم 
كمية االدوية التى يتم اعطاؤها له والتحكم في جهاز التنفس الصناعي. باالضافة الي ميزة ايقاظ المريض في 

 حالة انقطاع التنفس اثناء النوم. واصدار انذار عند الحاالت الحرجة
 ملخص المشروع باللغة االنجليزية

Designing a intensive care room that monitors the patient's vital signs, compares 
them to their condition, controls the amount of medication they are given and 
controls the ventilator. As well as the advantage of awakening the patient in the case 
of sleep apnea. And issuing a warning in critical cases. 
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 اسم المشروع باللغة العربية
 باستخدام التعلم العميق ولغة البرمجة بايثون مطابقه الحمض النووي

 

 اسم المشروع باللغة االنجليزية
DNA Matching based on deeplearning and python programming language 

 مشرف المشروع
 احمد صالح/ د .ا
 هند ابراهيم بيومي/م

 

 اسماء الطالب
 احمد محمد محمود ابراهيم .0
 اسماء محمد محمود خريبة .8
 اميرة فتحي احمد عبد الفتاح .3
 سهر محمد حامد .4
 سلمى عبد الرحيم دويدار .5
 منه محفوظ حسن .6
 منة هللا محمد ابراهيم .7
 عال حمدي محمد عبد اللطيف .2
 يوسف السيد جمعة .2
 محمد سمير محمود صديق الفداوي .01

 محمود عبد اللطيف محمود موسى
 ملخص المشروع باللغة العربية

بناء برنامج قادر على توقع بعض االمراض الوراثية عن طريق االعتماد على لغة تعلم االلة واستخدام 
 لغة البرمجة بايثون.

م . يتيتيح البرنامج شاشة بها مجموعة ن الخيارات المختلفة والمتعددة لتسهيل التعامل مع البرنامج
االعتماد في خالل بناء البرنامج على بيانات طبية يمكن االستعانة بها من جمعيات طبية او منظمات 

 حكومية.

 

 ملخص المشروع باللغة االنجليزية
Build a program software capable of predicting certain genetic diseases by 
relying on machine deep learning  and using the Python programming 
language. 

The program provides a UI screen with a variety of different and multiple options to 
facilitate handling of the program. The program is based on medical data that can be 
taken from medical associations or governmental organizations. 
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 اسم المشروع باللغة العربية
 تحليل الصور الطبية باستخدام التعلم العميق
 اسم المشروع باللغة االنجليزية

Analysis of medical images using deep learning 
 مشرف المشروع

 احمد النقيب/ د
 نرمين عبد اللطيف/ م

 اسماء الطالب
 الجزايرلياالء عبد الحكيم  .0
 ايه طارق عبد العظيم شالطة .8
 احمد عبد المقصود احمد السيد .3
 اسالم عبد العزيز محمد صالح .4
 تقي احمد عبد الحميد البليهي .5
 محمد محسن محمد الشافعي .6

 نورا الوليد محمد موسي
 ملخص المشروع باللغة العربية

 تجميع صور طبية خاصة بمرض معين. -
 العميق لعمل التشخيص. تنفيذ نظام باستخدام طرق التعليم -
 التحقق من نتائج النظام المقترح. -

 

 ملخص المشروع باللغة االنجليزية
- Collection of medical images of a particular disease. 
- - Implementing a system using deep learning methods for diagnostic work. 

- Verification of the results of the proposed system. 
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 اسم المشروع باللغة العربية
 نظام تشخيص لسرطان الثدي باستخدام التعلم العميق

 اسم المشروع باللغة االنجليزية
Breast cancer defection  using deep learning 

 مشرف المشروع
 احمد النقيب/ د
 حسام بلحة/ م
 نيرمين عبد اللطيف/ م

 اسماء الطالب
 

 عبد الرازق ابو المجداحمد  .0
 اسالم احمد محمد بدير .8
 اسراء رفيق عنتر مشعل .3
 الحسين محمد مصباح .4
 خالد عبد الرازق ابراهيم معوض .5
 نورهان عادل مامون .6
 هاجر صبرى حامد .7

 هند مجدى رشاد
 ملخص المشروع باللغة العربية

 تجميع صور طبية للمشكلة. -0
 deep learningتصميم نظام تشخيص للصور بإستخدام تقنيات الـ  -8
 التحقق من دقة النظام بإستخدام المواصفات القياسية  -3

 

 ملخص المشروع باللغة االنجليزية
1. Compilation of medical images of the problem. 
2. Designing a diagnostic system for images using deep learning 

techniques 
verify the accuracy of the system using the standard specifications 
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 اسم المشروع باللغة العربية
 جهاز طرف صناعي

 اسم المشروع باللغة االنجليزية
EMG Prosthetic arm 
 مشرف المشروع

 محمد معوض/ د
 اسماء الطالب

 احمد عادل السيد صابر قنديل .0
 عبد الرحمن محمد محمد مصطفى .8
 محمد السيد محمد الصعيدي .3
 طارق ابو العزشيماء  .4
 ساره احمد خالف .5

 فتحية عبد المعبود الطاهر
 ملخص المشروع باللغة العربية

يستهدف تنفيذ ذراع صناعي يعمل بواسطة االشارات العصبية المغذية لعضالت الذراع لمساعدة االشخاص الذين 
بكفاءة. حيث يتم قياس فقدوا احد اطرافهم من جراء حادث والزالت االعصاب المغدية للطرف المبتور تعمل 

االشارة العصبية القادمة من المخ الي الطرف المبتور بواسطة حساسات وترجمتها الي اشارة كهربية تعمل على 
 تحريك الطرف الصناعي كما لو كان طرف طبيعي.
 ملخص المشروع باللغة االنجليزية

An artificial arm, powered by nerve signals feeding the arm muscles, is designed to 
help people who have lost one limb due to an accident and still have the nerve fibers 
of the amputated limb functioning efficiently. Where the nerve signal coming from 
the brain to the amputated limb is measured by sensors and translated into an 
electrical signal that moves the artificial limb as if it were a natural tip. 
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 اسم المشروع باللغة العربية
 H.O.Tتصميم وتنفيذ نظام 

 

 اسم المشروع باللغة االنجليزية
H.O.T. system 

 مشرف المشروع
 مصطفي البوز/ د

 اسماء الطالب
 زيدانسلمى اشرف حسن  .0
 دينا رمضان محمد خالد علي .8
 منة هللا مجدي فريد .3
 هند رضا عبد الحميد الباز .4
 ميرنا علي محمود بدوي شطا .5
 احمد حمدي عبد السالم محمد  .6
 كريم محمد عبد هللا متولي .7
 مينا ماجد الشحات .2
 عمر خالد صبري الكومي .2

 ماجد يحيي عبد العاطي يونس
 ملخص المشروع باللغة العربية

محمول في حجم الصندوق يقيس بعض االشارات الحيوية مثل نبضات القلب ونسبة االكسجين في جهاز صغير 
الدم ودرجة الحرارة باالضافة الي اشارات اخرى وذلك بمجرد وضع االصبع, بحيث يصبح الجهاز متكامل 

صال ويقوم باالتالستخدامه في كل وقت وحمله بسهولة .والجهاز مزود بتطبيق يقوم بتسجيل النتائج ومقارنتها 
 بالطوارئ في حالة الخطر

 ملخص المشروع باللغة االنجليزية
A small portable device in the size of the box measures some vital signs such as 
heartbeat, blood oxygen, temperature, and other signals by simply placing the finger, 
so that the device is integrated to be used all the time and loaded easily. The device 
has an mobile  application that records and compares results, and call emergency at 
Risk status. 
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 اسم المشروع باللغة العربية
 غواصة عالج الصفراء ومعالجة الهواء المحيط

 

 باللغة االنجليزيةاسم المشروع 
Photo therapy capsule for treating neonatal jaundice and surraunding air treatment 

 مشرف المشروع
 مصطفى البوز/ د
 شيرين احمد علي/ م

 اسماء الطالب
 

 ايمان ابراهيم مجاهد .0
 اماني رضا يوسف .8
 امل محمود حسن .3
 ريهام فؤاد المتولي .4
 اية احمد علي يوسف .5
 يوسف عبد العليم بسمة .6
 االء ابراهيم السعيد .7

 فاطمة الزهراء سمير سعد
 ملخص المشروع باللغة العربية

جهاز لعالج الصفراء عند حديثى الوالدة عن طريق الفوتو ثيرابي في وقت قياسى وضبط الوقت الالزم لعالج 
تشغيل عدد معين من  قياس نبضات قلب الطفل وعرض درجة الحرارة والرطوبة داخل الجهاز والتحكم فى
 اللمبات فى الجهاز باالضافة الى معالجة الهواء في المكان المحيط بالجهاز والطفل

 ملخص المشروع باللغة االنجليزية
. A device to treat neonatal bile through phototrophic at a standard time and to 
adjust the time needed to treat the measurement of the heartbeat of the child and 
display the temperature and humidity within the device and control the operation of 
a certain number of bulbs in the device as well as air treatment in the place 
surrounding the device and the child. 
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 باللغة العربيةاسم المشروع 
 JCIنظام ادارة الي العتماد قسم االشعه وفقا ل 

 

 اسم المشروع باللغة االنجليزية
Automated management system for accreditation of radiology department against 

JCI 
 مشرف المشروع

 نيفين صالح خليل/ د
 احمد علي محمد عبد اللطيف زرد/ م

 

 اسماء الطالب
 عبد الرحمن يوسف الجاعوص .0
 اميرة محمد السيد حسن .8
 اسالم محمد عوض .3
 سلمى احمد الجميلي .4
 انجي عاطف الشلقاني .5
 سارة نبيل عبد الرحيم .6
 علي ماجد علي .7
 احمد محمد شعالن .2
 روان محمد السعيد .2

 ميرنا محمود طيرة
 ملخص المشروع باللغة العربية

االشعة داخل المستشفيات ومراكز االشعة وفقا لمعايير انشاء منظومة لقياس االعتماد الخاص بقسم 

(JCI  اللجنة الدولية المتحدة العتماد المنظمات الصحية وذلك لضمان تقديم افضل مستوى خدمة طبية )

 لتوفير الرعاية الصحية المطلوبة للمرضى.

 

 ملخص المشروع باللغة االنجليزية
The aim of the project is to develop an automated management system to measure 
the accreditation of the Department of Radiology within hospitals and radiation 
centers in accordance with the criteria of JCI International Committee for the 
accreditation of health organizations to ensure the best medical service to provide 
the required health care for patients. 

 

  

http://engpro.mans.edu.eg/bme/


 
 
 
 

  

  

                                                                                                                                                               

   

 

Email: bme.mans@gmail.com                            http://engpro.mans.edu.eg/bme/Web site:  
 

 اسم المشروع باللغة العربية
 منصة بلغة البايثون لفصل الصور الطبية

 

 اسم المشروع باللغة االنجليزية
A python based platform for biomedical imaging segmentation 

 مشرف المشروع
 شريف كشك/ د .ا

 

 اسماء الطالب
 كريم سامي سليمان محمد .0
 شادي حسين محمد حسين .8
 فيروز محب عبد العزيز المكاوي .3
 محمد مصطفى محمد سيد احمد .4
 تسنيم اشرف يوسف النحراوي .5
 تسنيم سمير محمد شحاتة .6
 محمد عماد محمد ابراهيم صيام .7
 ايه حسني جابر صقر .2
 احمد عادل فؤاد علي ابراهيم .2

 الحميد العراقيعبد هللا جمال عبد 
 ملخص المشروع باللغة العربية

 هو تطبيق لمعالجة الصور باستخدام لغة البرمجة بايثون لمعالجة وفصل الصور الطبية وذلك لهدفين :
جعل الصورة الطبية واضحة لكى يتم فحصها بواسطة الطبيب حيث ان تلك العملية عادة تتم  (0

 للخطأ فى التشخيص كما انها تستغرق وقتاً.باإلعتماد على النظر فقط مما يجعلها عرضة 
أن يكون هذا المشروع خطوة أولية لبناء مشروع منصة لتشخيص الصورة بمساعدة الكمبيوتر  (8

 دون الحاجة لطبيب.
 

 

 ملخص المشروع باللغة االنجليزية
Is an application for processing images using the Python programming 
language to process and separate medical images for two purposes: 
1- Make the medical image clear to be examined by the doctor as that 

process is usually based on the consideration only, making them 
susceptible to error in diagnosis and it takes timeز 

2- This project should be an initial step to build a project platform for 
computer assisted image diagnostics without the need for a doctor. 
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 اسم المشروع باللغة العربية
 عيادة اسنان متنقلة

 اسم المشروع باللغة االنجليزية
Portable dental unit 
 مشرف المشروع

 تامر فوزي مجاهد/ د

 

 اسماء الطالب
 محمد ابراهيم صديق البيار .0
 محمد السيد بدوي سيف .8
 محمود احمد السيد محمود بسيوني .3
 كريم مصطفى صيام .4
 محمد يسري عبده الجمل .5
 عبد الحليم محمد علي عبد ربه .6
 علي الشحات مصطفى .7
 احمد سمير محمود الخميسي .2
 غاده عبد الناصر الحسيني الشيوي .2

 (0اية ابو المعاطي  )مشروع 
 ملخص المشروع باللغة العربية

تصيم هذا الجهاز لتسهيل عملية عالج االسنان على الطبيب والمريض, حيث انه يمكن نقله من مكان 
 الخر بسهولة ويسر

ويتميز الجهاز بصغر حجمه وسهولة نقله ويستخدم لذوي االحتياجات الخاصة ويستخدم في القرى 
 النائية.

 

 زيةملخص المشروع باللغة االنجلي
This device is designed to facilitate the treatment of teeth to the doctor and 
patient, as it can be transferred from one place to another easily 

The device is small in size and easy to transport and is used for people with special 
needs and is used in remote villages. 

 

  

http://engpro.mans.edu.eg/bme/


 
 
 
 

  

  

                                                                                                                                                               

   

 

Email: bme.mans@gmail.com                            http://engpro.mans.edu.eg/bme/Web site:  
 

 اسم المشروع باللغة العربية
 (جهاز التشخيص المتنقل)طبيبي 

 اسم المشروع باللغة االنجليزية
My Doctor (portable diagnoser) 

 مشرف المشروع
 ابراهيم عبد الغفار بدران/ د .ا

 اسماء الطالب
 اسراء عبد الفتاح عبد الفتاح ابراهيم الجميعي .0
 علي فهمي الشكماكفردوس  .8
 منه هللا هالل عبد العاطي .3
 يمني ممدوح صالح ابراهيم .4
 سارة عاطف مصطفى ابراهيم العاملي .5
 عبد هللا صبح عيد محمد عيد .6
 محمود محمد محمد عثمان رضوان .7
 بسمة ممدوح لطفي حجازي .2
 احمد عماد عبيدو .2

 عبد هللا مصطفي عبد هللا سليم
 ملخص المشروع باللغة العربية

تنفيذ مشروع جهاز متنقل يقوم بتشخيص اكثر االمراض شيوعا خاصة بين االطفال, ثم إعطاء تصميم و
االجراء الطبي المناسب اما بوصف الدواء المالئم أو توجيه المستخدم إليى أقرب مركز طبي بناء على 

 نتائج التشخيص.
المرتبطة بتشخيص المرض يعتمد الجهاز على مجموعة من المستشعرات لقياس المؤشرات الحيوية 

 مثل درجة الحرارة أو ضغط الدم أو نسبة االكسجين في الدم وغيرها.
باالضافة الي المعطيات المتعلقة بالمريض والتى يتم ادخالها للنظام والذي بدوره يقوم بمقارنة النتائج 

االمراض واعراضها واالدوية بتالمعلومات المخزنة في قاعدة البيانات المرفقة بالجهاز والتي تحتوي على اهم 
 المناسبة.

 ملخص المشروع باللغة االنجليزية
Design and implementation of a mobile device project that diagnoses the most 
common diseases, especially among children, and then give the appropriate 
medical procedure either by describing the appropriate drug or directing the 
user to the nearest medical center based on the results of the diagnosis. 

The device depends on a range of sensors to measure the vital indicators 
associated with the diagnosis of the disease such as temperature, blood 
pressure or blood oxygen ratio and others. 

In addition to data related to the patient, which is introduced to the system, 
which in turn compares results with information stored in the database 
attached to the device, which contains the most important diseases and 
symptoms and appropriate medicines. 
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 اسم المشروع باللغة العربية
 تصميم وتنفيذ غسالة مناظير منخفضة التكاليف لمكافحة العدوى

 اسم المشروع باللغة االنجليزية
Design and implementation of a low-cost endoscopy washer for infection control 

 المشروعمشرف 
 حسام الدين مصطفى/ د .م.ا
 معتز الشربيني/ م

 اسماء الطالب
 محمد حسن البدويهي .0
 علي الدين عاطف عبد الحميد .8
 احمد عبد المنعم الشيخ .3
 مهند حازم محيي .4

 شيماء محمد ابراهيم علي حسن
 ملخص المشروع باللغة العربية

 الغسالة مطهرات توفر. المتبادل التلوث لمنع مطلوب إجراء كل بعد بالمنظار والتطهير التنظيف
 المستخدمة واإلجراءات السياسات إلى العدوى في التحكم يشير .والجودة السالمة بنا الخاصة
 صحة رعاية ومرافق المستشفيات في وخاصة ، العدوى انتشار خطر من حد أدنى إلى للتقليل

.الحيوان أو اإلنسان  
.داخلي منظار تسمى مضاءة مرنة أداة باستخدام الجسم داخل فحص: الداخلي التنظير  

 
 نقم لم إذا الكوارث يسبب أن ويمكن اإلصابات من العديد يحمل أن الداخلي للمنظار يمكن بالطبع

.المناسبة الطريقة باستخدام بعناية بتطهيرها  
:مثل خطيرة إصابات إلى يؤدي أن يمكن  

ب الكبد التهاب( 1  
 C الكبد التهاب( 2

البشرية المناعة نقص فيروس( 3  
الداخلية العدوى( 4  
الخارجية العدوى( 5  
 

:خطوات 8 في المنظار لتعقيم جهازنا صممنا لقد  
.التعقيم لسائل جاهزة وجعلها الوحدة لتنظيف: المائي االندفاع( 1  
.الوحدة وإعداد بعيدا الغبار جميع إلزالة: النفايات طرد( 2  
.التعقيم لسائل جاهزة الحوض داخل البيئة لجعل: الجاف الهواء( 3  
4 )Cidex rush :إصابة أي وإزالة الوحدة لتعقيم المستخدم التعقيم سائل. 
 .دقيقة 15 لمدة نقعه بعد السائل إلخراج: Cidex طرد( 5
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.أخرى مرة الوحدة لغسل: المائي االندفاع( 6  
المياه طرد( 7  
الجاف الهواء( 8  

 .الرئيسي معالجنا ببرمجة قمنا ، MicroC لغة باستخدام
 ووضعنا الرئيسية محاكاةنا بتصميم قمنا ،" Proteus 8 professional" باستخدام ثم •

 .مكوناتنا
(.الكهربائية الدائرة) واألهمية صعوبة األكثر الخطوة مع لدينا األولي النموذج بناء في بدأنا ثم •  
 .للتخطيط الرئيسية الدائرة بتصميم قمنا ، PCB Wizard و LiveWire باستخدام ثم

 
 :المستقبلي العمل •
.االنزيم -1  
.الوقت متغير -2  
(محوسب) بالكامل أوتوماتيكي -3  
المياه تصريف -4  
.مزدوجة بالوعة -5  

 ملخص المشروع باللغة االنجليزية
Cleaning and disinfection of endoscopes after every procedure 
is required to prevent cross-contamination. Our washer-
disinfectors deliver both safety and quality. 

 
Infection control refers to policies and procedures used to 
minimize the risk of spreading infections, especially in hospitals 
and human or animal health care facilities. 
Endoscopy: Examination of the inside of the body by using a 
lighted, flexible instrument called an endoscope. 
Of course the endoscope can carry many infections and can 
cause disasters if we didn’t disinfect it carefully using the 
appropriate way. 
It can lead to serious infections such as : 
1) Hepatitis B 
2) Hepatitis C 
3) HIV 
4) Endogenous Infection 
5) Exogenous Infection 

 

We designed our device to sterilize the endoscope in 8 
steps: 
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1) Water rush: to clean the unit and make it ready for the 
sterilization liquid. 
2) Waste ejection: to remove all the dust away and prepare the 
unit. 
3) Air dry: to make the environment inside the basin ready for 
the sterilization liquid. 
4) Cidex rush: the sterilization liquid used for sterilize the unit 
and remove any infection. 
5) Cidex ejection: to eject the liquid after being soaked for 15 
minutes. 
6) Water rush: to wash the unit again.  
7) Water ejection 
8) Air dry 

 By using MicroC language we programmed our main 
microprocessor. 

 Then by using “Proteus 8 professional” we designed our main 
simulation and placed our components. 

 Then we started building our prototype with the most difficult and 
important step ( electric circuit) . 

Then by using LiveWire and PCB Wizard we designed 
the layout  main circuit. 

 

 FUTURE WORK: 
1- Enzyme . 
2- Variable Time . 
3- Fully automatic ( computerized ) 
4- Water Discharge  
5- Double Sink . 
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 جدول مناقشة المشاريع

 

 مشاريع فازت في مسابقات

برنامج الهندسة الطبية ضمن مبادرة رواد النيل التى اطلقها الرئيس وتكليف البنك المركزى بتفعيلها وذلك  I Seeفوز فريق مشروع 

لدعم المشروعات الصغيره والمتوسطه وتم افتتاح فرع رواد النيل بالمصرف المتحد بالمنصوره بحضور نائب محافظ البنك المركزى 

وكيل محافظ البنك المركزى وحضور قيادات محافظه الدقهليه ومدير المصرف المتحد عبير هالل والسيده نيرمين الطاهرى / السيده 

.❤️❤️👌👌💪💪💪 
 

 

http://engpro.mans.edu.eg/bme/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10161954941840521&set=pcb.2716900625004129&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCox-1Zkxpj9zUhpXiJZqlF63UQZbB36waKTj2BrgZMo3eqC9fUhlAVRTZKXOaxm0V3SqhHOMMbftKA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10161954941840521&set=pcb.2716900625004129&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCox-1Zkxpj9zUhpXiJZqlF63UQZbB36waKTj2BrgZMo3eqC9fUhlAVRTZKXOaxm0V3SqhHOMMbftKA


 
 
 
 

  

  

                                                                                                                                                               

   

 

Email: bme.mans@gmail.com                            http://engpro.mans.edu.eg/bme/Web site:  
 

http://engpro.mans.edu.eg/bme/


 
 
 
 

  

  

                                                                                                                                                               

   

 

Email: bme.mans@gmail.com                            http://engpro.mans.edu.eg/bme/Web site:  
 

http://engpro.mans.edu.eg/bme/


 
 
 
 

  

  

                                                                                                                                                               

   

 

Email: bme.mans@gmail.com                            http://engpro.mans.edu.eg/bme/Web site:  
 

http://engpro.mans.edu.eg/bme/


 
 
 
 

  

  

                                                                                                                                                               

   

 

Email: bme.mans@gmail.com                            http://engpro.mans.edu.eg/bme/Web site:  
 

 

http://engpro.mans.edu.eg/bme/


 
 
 
 

  

  

                                                                                                                                                               

   

 

Email: bme.mans@gmail.com                            http://engpro.mans.edu.eg/bme/Web site:  
 

 صور مناقشة المشاريع
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