
 

BIOMEDS 
BIOMEDS هو فرٌق طالبً علمى جزء من اللجنه

  خاص  SPCالعلمٌه لنادي البرامج النوعٌه 

 بالهندسه الطبٌه

اغلب طلبه الهندسه الطبٌه الٌعرفون كثٌرا عن مجاالت 

 التخصص وفروعه العدٌده المختلفه 

ومعظم معلوماتهم ماهً اال معلومات نظرٌه فقط غٌر 

 ..بشكل مثمر و مفٌد مستغله

ومن هنا كان االحتٌاج االول للطلبه بمعرفه تلك التخصصات 

الً تطبٌق  عنه أندرسه و نقرذى  الكالم النظرى الو تحوٌل

 ..من هنا قررنا نبدأ عملى و 

اولوجود لٌنا فً مبنً Biomeds Openingدا عن طرٌق و

هندسه الطبٌه بكل لشرح مفصل ل البرامج و قدمنا فٌه

مجاالتها بطرٌقه عملٌه عن طرٌق مجسمات لنماذج بتعبر 

مشارٌع لناس اشتغلت افكار مجال و طبٌعه عمله وكل عن 

https://www.facebook.com/events/420407874815712/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/420407874815712/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D


فى المجال و قدرت انها تبدأ فٌه و تطبق الى 

 .وتضٌف لٌهاتعلمته 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 مجانٌه لشرح electronics sessionsثم قمنا بتوفٌر ....

اساسٌات االلكترونٌات ومساعدت الطلبه فً التطبٌق العملً 

 ..علً كل معلومه ٌتلقونها عنها 

 

 

 

 



ومن ثم ظهر احتٌاج الطلبه االكبر للمعرفه و الخبره بجانب 

التعلم و الحاجه لالحتكاك بسوق العمل و لذوى الخبره من 

 المتمرسٌن فى هذا المجال

 now and thenفجاءت فكره 

 ، و هو عباره عن مؤتمر ٌعبر اسمه عن فكرته و محتواه

 "إحنا فٌن حالٌاً و هنكون فٌن بعدٌن ؟ "
أسئلة كتٌر بتدور فً بال ُكل ُمهتم بالمجال ، للسبب دا 

 إتوجد ، عشان ٌرسم لنا طرٌقنا و ٌعرفنا أكتر عن eventال

 . مجالنا اللً اخترناه

و 

سعٌالتقلٌاللمسافةاللٌبتوسعُكلٌومبٌندراستناالجامعٌةوحٌاتناالعمل

 ٌةبعدالتخرج

وكانالهدفمنهمعرفهكلطالببعدحضورهللمؤتمرهووصللفٌنفٌمجال

هكُمهندسطبٌواٌهاللىلسهمحتاجهفىمسارُشغلهودراستهوهٌوصللف

 ٌنبعدماٌخلص؟

 مختلفه منهاtalksبspeakers وضم المؤتمر العدٌد من ال

 حسام الدٌن مصطفى/د

Founder & director of biomedical engineering program at 

mansoura university 

“biomedical imaging for diagnosis purposes” 



 

 محمد احمد الخولى/م

Neurology division manager at MSK company 

 “Neurology and its relationship with the Bio 

Medical Engineering” 

 

 ثنٌه محمد/د

Central agency for organization and administration 

 “سٌره و اتفتحت “



 

 محمد البٌلى/م

Teaching and researching assistant, systems and biomedical 

engineering at cairo university 

“who are we” 

 

 عبدالعزٌز الشافعى /م

“time management” 

 



 طه مرزوق على/م

“basics of machine learning” 

 
مشارٌع الهندسه ضم المؤتمر العدٌد من talksوبجانب ال

الطبٌه لطلبه و فرق مختلفه اللذٌن قاموا بشرح أهمٌتها 

 .وفكرتها شرح مبسط لحاضرى المؤتمر

 



 

 



 

 

 

كما اننا نقوم بتقدٌم التوعٌه لجمٌع الطالب خرٌجً الثانوٌه 

العامه وفً طرٌقهم لاللتحاق بكلٌه هندسه حٌث نقوم 

بتوضٌحالكثٌرعن الهندسه الطبٌه واهمٌتها واهمٌه مجالها 

وذلك فً االجازه الصٌفٌه عن طرٌق المشاركه فً حمله 

FYE 

والتً تهدف الً مساعده الطالب و توعٌتهم من بعد نتٌجه 

الثانوٌه العامه و حتى بعد االلتحاق بالكلٌه سواء باالقسام 

 العامه او البرامج الممٌزه وشرح نظام الساعات المعتمده

و نعمل دائما لتقدٌم المساعده للطلبه و توفٌر احتٌاجاتهم ....

 .و مشاركه العلم و الخبرات سوٌا 


