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 ةو الحيوي الهندسة الطبية

هى علم يجمع بين علوم الهندسه و بين العلوم الطبيه والحيويه و ذلك من خالل تطوير أجهزه قادره على معالجة األمراض        

مهندس فالهندسيه ة وـيـاالت الطبـو ذلك لتنوع المجوالتعامل معها.الهندسه الطبيه تتيح بشكل كبـيــر االبداع و التطوير و االختراع 

 .اعي أو عضو أو جهاز طبيـي أن يعرف جسم الكائن الحي لكي يصمم ما يتوافق معه من طرف صنالطب الحيوي ينبغ

  BMEبرنامج الهندسة الطبية و الحيوية نبذة عن 

 برنامج الهندسة الطبية يمثل ركيزة أساسية إلمكانيات الوطن في مرحلة التحول الرقمي. 

  الهندسة اإللكترونية وهندسة الحاسبات وهندسة اإلنتاج  تخصص الهندسة الطبية هو تخصص بيني مختلط يجمع بين

 والتصميم الميكانيكي ومزيج من العلوم الطبية.

 إدارة المشروعات  وحدة طبقا لتقييم ، 8102في العام  بالبرامج الجديدة بجامعة المنصورة األولالبرنامج علي المركز  حصل

  ٥.١٩%بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجموع 

 الوصول الي مرتبة االبداع والريادة في مجال الهندسة الطبية وتطبيقاتها:  رؤية البرنامج      

 اعداد كوادر هندسية متميزة ورواد اكفاء في مجال الدراسات والبحث العلمي ليكونوا نموذج يحتذي به في :  رسالة البرنامج

      نقل المعارف وتطوير المجتمعات المحلية من وطننا الغالي

  ،يخدم الدراسة بالبرنامج عدد من المعامل المتطورة كمعمل الكيمياء والفيزياء والقياسات واإللكترونيات والمعمل االفتراضى

باإلضافة إلى معمل متخصص للهندسة الطبية والذى يعتبر صورة مصغرة لغرفة عمليات متميزة، ومعمل يحتوى على طابعة 

 ع التخرج.ثالثية األبعاد لخدمة وعرض مشاري

  ،حرصا من إدارة البرنامج على تكوين شخصية المهندس المتكامل، كان لألنشطة الطالبية دور مميز فى حياة طالب البرنامج

حيث يتم استقبال الطالب الجدد من خالل حفل مميز إضافة إلى حفل فنى سنوى للمواهب مع وجود فريق للمسرح من طالب 

تم عقد المؤتمر السنوى للهندسة الطبية والذى يحضره ممثلون لكبرى الشركات العاملة البرنامج، وعلى المستوى العلمى ي

بالمجال ومئات الطالب من كافة األقسام المناظرة، إضافة إلى أنشطة رياضية واجتماعية متعددة تلبى كافة احتياجات الطالب، 

 يا ونفسيا وماديا. مع االهتمام بالمتميزين وتكريمهم سنويا، ودعم الطالب المتعثرين علم

  كما اهتمت اإلدارة بالتدريب العملى لربط الجانب النظرى والجانب التطبيقى، حيث تم تدريب المئات من طالب البرنامج داخل

مستشفيات جامعة المنصورة، إضافة إلى التدريب بكافة المؤسسات والشركات المرتبطة بمجال الهندسة الطبية والحيوية، 

 فرص عمل للمتميزين من خريجى البرنامج، والذين أصبحوا عالمة مضيئة فى سماء الهندسة الطبية. وفوق ذلك تم توفير

 مجاالت عمل مهندس األجهزة الطبية

  تصميم المعدات واالجهزه الطبية بالمنشات الصناعية والمساهمة في عمليات بحوث وتطوير األجهزة الطبية مثل األجهزة

 الجراحية واألعضاء الصناعية.

 .صيانة األجهزة الطبية في مختلف المؤسسات والقطاعات الطبية والصحية 

 .مجاالت الجودة بالمستشفيات حيث يتم رفع جودة وكفاءة األجهزة الطبية 

 .المبيعات والتسويق ووضع المواصفات الفنية والطبية لألجهزة الطبية 

 محاكاة و كثير من الطرق العلمية األخرى لفهم المشكالت البحث باستخدام النظم التحليلية, التمثيل الحاسوبي والنمذجة وال

 الطبية.

  التجهيز الكامل للمستشفيات و العيادات والمراقبة واالستشارة الهندسية الختيار الجهاز األمثل و المعدات األمثل أو ألجل

 تجهيز المستشفى أو العيادة.
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  ؟للمهندس الطبىى  ما هي الحاجة المستقبلية

و زيادة األمراض ، و وجود كثير من المشاكل الطبية و التقنية التي تحتاج إلى حلول ،يؤدي إلى تطور المتسارع للتكنولوجيا إن ال        

ول على للحص الطبيهل التعامل مع المشاكل البيولجية المتزايدة التعقيد و تطوير عمل األجهزة ـهندسين الطبيين ألجـتزايد الطلب على الم

 .وابتكار اجهزة جديدة تساعد الطبيب على اداء مهمتهل ـنتائج أفض

وعلى سبيل المثال يعتبر تصنيع صمام مطاطي للقلب للتحكم بضخ الدم عمالً مشتركاً بين مهندس الميكانيكا الحيوية الذي يعرف  

جسم اإلنسان . فقلب اإلنسان يقوم ل القلب و مهندس المواد الطبية الذي يستطيع إختيار أفضل المواد المتناسبة مع ــة عمـكيـكانيـمي

بعمل ميكانيكي ال إرادي بواسطة تحفيز نبضة كهربية تقارب ستة فولتات فيقوم البطين األيمن بضخ الدم الي األذين األيمن بحركة ال 

ي ـلل فـض الخـي تعويإرادية ال يتحكم فيها اإلنسان وإذا ما حدث خلل في صمام اإلرتجاع يجب تركيب الصمام المطاطي المذكور ليعمل عل

 .لي لضمان عدم حدوث قصور في الدورة الدمويةـام األصـمـالص

 

 مبادىء الهندسه الطبيه:

تشخيص المرض والتطبيقات العالجية. نمذجة القوالب    الهندسة الطبية. البحث، التطوير والتصميم لمشاكل الهندسة اطــاالت نشــمج

والنظم المتكاملة. األساسيات الفيزيائية، الكيميائية والحيوية للقياسات الطبية.المجسات الخاصة بالحركة والقوة والضغط والتدفق 

 .الحرارة، الجهد الحيوي، التركيب الكيميائي لسوائل الجسم، وخواص المواد الحيوية. سالمة المريضو

 أمثله على األجهزه الطبيه:

ما اكس,جهاز الغا األجهزة التشخيصية: جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي,جهاز التصوير الطبقي المحوري,جهاز التصوير باشعة -0

 ...,جهاز اقتباس اشارات القلب والدماغ والعضالت والعين وغيرها باالمواج فوق الصوتية,جهاز المامو غرافكاميرا,جهاز التصوير 

األجهزة العالجية: منظم ضربات القلب,مزيل الرجفان)جهاز الصدمة الكهربائية(,المناظير الطبية,جهاز غسيل الكلى)الكلية -8

 ....بالت,االوعية االصطناعية. وغيرهاالكثيرالصناعية(,القلب االصطناعي,جهاز المعالجة بالكو

، والتناظري إلشارات تخطيط القلب أجهزة السالمة الكهربائية واالحتياطات الالزمة في التطبيقات الطبية. تخطيط القلب، التحليل الرقمي

ية، الدم. قياسات التنفس األساسقياس ضغط الدم، صوت القلب وتدفق الدم وحجم الدم. التحليل اإلحصائي لقياسات نبضات القلب وضغط 

 .مبادئ األجهزة المخبرية

  اجهزة طب االسنان ) لكرسي ومعداته(, اجهزة التصوير والتعقيم

 جهاز األذن الصناعية

 جهاز تشغيل القلب و الرئتين خالل الجراحة

 منظم ضربات القلب

 جهاز حقن األنسولين

 جهاز غسيل الكلى

 

 نظام الدراسه بالبرنامج بإيجاز:

أسبوعا   01يعتمد نظام الدراسه على نظام الساعات المعتمده أى أن العام يقسم إلى فصلين دراسيين األول و الثانى مدة كل فصل 

 دراسيه.أسابيع  7وليو ولمدة )إجبارى( والفصل الدراسى الصيفى )إختيارى( ويبدأ فى شهري

ساعه في كــال  80يمكن زيـادة الساعات في الفـصـل الواحد إلى سـاعه و  02الى  08يقـوم الطـالـب بتـسجيل عدد سـاعـات من 

جنيــهــا مصريــا  751الفصلين األول والثانى حسب تقدير الطالب ويحــدد ثمن الساعـه في الفصليــن الدراسيين األول و الثانى ب 

 عن الفصول الدراسية االجبارية %85الساعة بنسبة  ساعات و تزيد ثمن 2للســاعــه أمـا فــي الفـصــل الصيــفــى مادتين بحد اقصي  

 02ساعه الفـصـل الـدراسى األول+ 02ساعه فى العام الدراسى الواحد) 63ال يعتبر الطالب منقول الى الفرقه األعلى إال إذا وصل إلى 

 اعه.س 021سـاعه للفـصل الـدراسى الثانى( . وال يمكن للطاب التخرج من البرنامج إال إذا وصل إلى 
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