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 الفهرس

 مقدمة عن برانمج اهلندسة الطبية و احليوية 

  عن التدريب  مقدمة 

 العملي و امليدايننواع التدريب ا 

 مدة التدريب  

 العملي و امليداينالتدريب  اهداف 

 التدريب بقسم هندسة احلاسبات ونظم التحكم اليات 

 طلبات التدريب املتاخرة 

 االعتذار عن التدريب 

 تغيري مكان التدريب 

 الطالب قبل فرتة التدريب التزامات 

 الطالب أثناء فرتة التدريب التزامات 

 الطالب بعد فرتة التدريب التزامات 

  و بروتوكوالت التعاون املربمة يف هذا الصدد تعيني جهة التدريب 

 التدريب التزامات جهة 

 مالحق Appendixes  
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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 والتعامل معها.الهندسه الطبيه تتيح بشكل كبـيــر االبداع و 

 يفمهندس الطب الحيوي ينبغالهندسيه ة وـيـاالت الطبـو ذلك لتنوع المجالتطوير و االختراع 

اعي أو عضو أو جهاز ـأن يعرف جسم الكائن الحي لكي يصمم ما يتوافق معه من طرف صن

 .طبي

  BMEنبذة عن برنامج الهندسة الطبية و الحيوية 

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

  الهندسة اإللكترونية  تخصص الهندسة الطبية هو تخصص بيني مختلط يجمع بين

 وهندسة الحاسبات وهندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكي ومزيج من العلوم الطبية.

 8102في العام  بالبرامج الجديدة بجامعة المنصورة األولالبرنامج علي المركز  حصل ، 

إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجموع  وحدة طبقا لتقييم

%٥.١٩  

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

      وتطبيقاتها

 اعداد كوادر هندسية متميزة ورواد اكفاء في مجال الدراسات والبحث :  رسالة البرنامج

العلمي ليكونوا نموذج يحتذي به في 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 ثالثية األبعاد 

 ع التخرج.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 البرنامج، وعلى 
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تم عقد المؤتمر السنوى للهندسة الطبية والذى يحضره ممثلون لكبرى المستوى العلمى ي

الشركات العاملة بالمجال ومئات الطالب من كافة األقسام المناظرة، إضافة إلى أنشطة 

رياضية واجتماعية متعددة تلبى كافة احتياجات الطالب، مع االهتمام بالمتميزين وتكريمهم 

 يا ونفسيا وماديا. 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، وفوق ذلك تم 

فرص عمل للمتميزين من خريجى البرنامج، والذين أصبحوا عالمة مضيئة فى  توفير

 سماء الهندسة الطبية.

 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 الطرقالبحث باستخدام النظم التحليلية, التمثيل الحاسوبي والنمذجة وال 

 العلمية األخرى لفهم المشكالت الطبية.

  التجهيز الكامل للمستشفيات و العيادات والمراقبة واالستشارة الهندسية الختيار الجهاز

 األمثل و المعدات األمثل أو ألجل تجهيز المستشفى أو العيادة.

  ؟للمهندس الطبىى  ما هي الحاجة المستقبلية

و زيادة األمراض ، و وجود كثير من المشاكل الطبية و تطور المتسارع للتكنولوجيا إن ال        

ل مع ل التعامـهندسين الطبيين ألجـالتقنية التي تحتاج إلى حلول ،يؤدي إلى تزايد الطلب على الم

ل ـللحصول على نتائج أفض الطبيهالمشاكل البيولجية المتزايدة التعقيد و تطوير عمل األجهزة 

 .وابتكار اجهزة جديدة تساعد الطبيب على اداء مهمته

وعلى سبيل المثال يعتبر تصنيع صمام مطاطي للقلب للتحكم بضخ الدم عمالً مشتركاً بين مهندس  

ل القلب و مهندس المواد الطبية الذي يستطيع ــة عمـكيـكانيـالميكانيكا الحيوية الذي يعرف مي
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جسم اإلنسان . فقلب اإلنسان يقوم بعمل ميكانيكي ال إرادي إختيار أفضل المواد المتناسبة مع 

بواسطة تحفيز نبضة كهربية تقارب ستة فولتات فيقوم البطين األيمن بضخ الدم الي األذين األيمن 

بحركة ال إرادية ال يتحكم فيها اإلنسان وإذا ما حدث خلل في صمام اإلرتجاع يجب تركيب الصمام 

لي لضمان عدم حدوث قصور في ـام األصـمـي الصـلل فـض الخـي تعويالمطاطي المذكور ليعمل عل

 .الدورة الدموية

 

 مبادىء الهندسه الطبيه:

تشخيص المرض    الهندسة الطبية. البحث، التطوير والتصميم لمشاكل الهندسة اطــاالت نشــمج

والتطبيقات العالجية. نمذجة القوالب والنظم المتكاملة. األساسيات الفيزيائية، الكيميائية والحيوية 

الحرارة، الجهد الحيوي، للقياسات الطبية.المجسات الخاصة بالحركة والقوة والضغط والتدفق و

 .التركيب الكيميائي لسوائل الجسم، وخواص المواد الحيوية. سالمة المريض

 أمثله على األجهزه الطبيه:

األجهزة التشخيصية: جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي,جهاز التصوير الطبقي  -0

باالمواج فوق اكس,جهاز الغاما كاميرا,جهاز التصوير  المحوري,جهاز التصوير باشعة

 ...,جهاز اقتباس اشارات القلب والدماغ والعضالت والعين وغيرها الصوتية,جهاز المامو غراف

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

ة بالت,االوعيالطبية,جهاز غسيل الكلى)الكلية الصناعية(,القلب االصطناعي,جهاز المعالجة بالكو

 ....االصطناعية. وغيرهاالكثير

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

والتناظري إلشارات تخطيط القلب، قياس ضغط الدم، صوت القلب وتدفق الدم وحجم الدم.  الرقمي

الدم. قياسات التنفس األساسية، مبادئ األجهزة التحليل اإلحصائي لقياسات نبضات القلب وضغط 

 .المخبرية

  اجهزة طب االسنان ) لكرسي ومعداته(, اجهزة التصوير والتعقيم

 جهاز األذن الصناعية

 جهاز تشغيل القلب و الرئتين خالل الجراحة

 منظم ضربات القلب

http://engpro.mans.edu.eg/bme/
http://forum.arabiomedical.com/showthread.php?t=5
http://forum.arabiomedical.com/showthread.php?t=5
http://forum.arabiomedical.com/showthread.php?t=5
http://forum.arabiomedical.com/showthread.php?t=5
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 جهاز حقن األنسولين

 جهاز غسيل الكلى

 

 نظام الدراسه بالبرنامج بإيجاز:

يعتمد نظام الدراسه على نظام الساعات المعتمده أى أن العام يقسم إلى فصلين دراسيين األول و 

أسبوعا  )إجبارى( والفصل الدراسى الصيفى )إختيارى( ويبدأ فى  01الثانى مدة كل فصل 

 دراسيه.أسابيع  7وليو ولمدة شهري

يمكن زيـادة الساعات في الفـصـل سـاعه و  02الى  08يقـوم الطـالـب بتـسجيل عدد سـاعـات من 

ساعه في كــال الفصلين األول والثانى حسب تقدير الطالب ويحــدد ثمن الساعـه  80الواحد إلى 

جنيــهــا مصريــا للســاعــه أمـا فــي الفـصــل  751في الفصليــن الدراسيين األول و الثانى ب 

عن الفصول الدراسية  %85الساعة بنسبة  ساعات و تزيد ثمن 2الصيــفــى مادتين بحد اقصي  

 االجبارية

ساعه فى العام الدراسى  63ال يعتبر الطالب منقول الى الفرقه األعلى إال إذا وصل إلى 

سـاعه للفـصل الـدراسى الثانى( . وال يمكن للطاب  02ساعه الفـصـل الـدراسى األول+ 02الواحد)

 اعه.س 021التخرج من البرنامج إال إذا وصل إلى 

 

 
 
 
 
 
 
 

 عن التدريب مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 برنامج الهندسة الطبية و الحيوية  ويعتبر التدريب الصيفى احد المتطلبات االساسية للتخرج من 

ومعرفة بيئة العمل وتعميق فهم  كلية الهندسة لما فيه من فرص اكتساب الخبرات العمليةمن 

التجهيزات. حيث يستلزم على الطالب انهاء  التخصص الدراسي وتحمل المسؤولية واإلطالع على

و ذلك خالل االجازة الصيفية  – ساعة  31بعدد ساعات  تدريب صيفى داخلى )داخل الكلية(

بعدد ساعات  611و  811تدريب ميداني بعد المستوي و للمستوي االول في البرنامج التالية 

(. و بعد بمجال الهندسة الطبية والحيويةفى احدى جهات التدريب ذات العالقة )ساعة   051

تقرير يتم مناقشته وأعتماده من قبل لجنة االشراف على التدريب  انهاء الطالب التدريب يتم تقديم

المكتسبة من جهة التدريب ومدى التزامه في التعاون  يوضح فيه المهارات المختلفة بالبرنامج

http://engpro.mans.edu.eg/bme/
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العمل )فى حالة التدريب الخارجى(. اما فى حالة التدريب  ته عل اإلنخراط في سوقمعهم ومقدر

حيث يتم تقييم الطالب بعد انهاؤه كل  -الداخلى يتم تقييم الطالب اول باول من خالل تقييم مرحلى 

 مرحلة من مراحل التدريب الداخلى و يتم اعداد التقرير النهائى مباشرة بعد انهاء الطالب للتدريب

اء و اعض البرنامجالداخلى بجميع مراحله من قبل القائمين على التدريب )اعضاء هيئة التدريس ب

 الهيئة المعاونة(.  ويقيم الطالب بــ"ناجح" أو "راسب" بناًء على تقييم التقرير والعرض من قبل

بوعين ل اس. ويقدم التقرير للمشرف العام على التدريب في خالالبرنامجلجنة التقييم المشكلة من 

بدء الفصل الدراسي التالي. ويعتبر التدريب جزء أساسي من متطلبات التخرج و على الطالب  من

  .التدريب سواء اكان داخليا ام خارجيا الراسب إعادة

  التدريب انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع

 ستوىالم

 الدراسي

تعريف موقع الطالب 

 بنظام الدراسة

 عدد الساعات المعتمدة

 التي اجتازها الطالب بنجاح

 %71 من أقل Freshman 000 العام

 %00وأقل من  %00 من Sophomore 000 األول

%00وأقل من  %00من  Junior 000 الثانى  

%00وأقل من  %00من  Senior-1 000 الثالث  

%000وأقل من  %00من  Senior-2 000 الرابع  

يشممممممل البرنامج نظاما للتدريب خالل العطلة الصممممميفية تحت  0مع األخذ فى االعتبار جدول 

إشراف أعضاء هيئة التدريس للطالب المنقولين إلى المستويات الثانى والثالث والرابع  وذلك على 

 النحو اآلتي:

يؤدى الطالب المنقولون إلى المسمممممممتوى الثمانى تمدريبما عمليما  داخل الكلية أو في  تدريبدع لي :  

المراكز والوحدات المتخصممصممة داخل الكلية لمدة أسممبوعين بإجمالى عدد سمماعات ال 

 ساعة. ويحصل الطالب علي شهادة بإتمامه للتدريب العملي.  01يقل عن 

وى الثالث والطالب المنقولون إلى المسممممتوى يؤدى الطالب المنقولون إلى المسممممت تريبع ميران:  

الرابع  تدريبا ميدانيا داخل القطاعات المتخصمممصمممة خارج الكلية لمدة أربعة أسمممابيع 

http://engpro.mans.edu.eg/bme/
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ساعة ، ويجب أن يحصل الطالب علي شهادة  051بإجمالى عدد سماعات ال يقل عن 

 من جهة التدريب بانتظامه في التدريب وحصوله علي الخبرة المطلوبة.

  دريبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
 

 ساعة  01لمدة أسبوعين بإجمالى عدد ساعات ال يقل عن  تريبع لي :  

 ساعة  051عن لمدة أربعة أسابيع بإجمالى عدد ساعات ال يقل  تريبع ميران:  

  يفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف التدريب الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأه
الداخلى فاهلدف االساسى منة هو صقل املعلومات و املعارف الىت تلقاها  العملي ابلنسبة للتدريب
و الىت تتضمن على العديد من املفاهيم و املعارف االساسية املتعلقة ستو  اوأول الطالب خالل امل

لكن جتهيز الطالب لتلك املواد الدراسية و املعارف و املهارات االساسية  –. ليس هذا فقط ابلربانمج
اهلندسة ل و الىت بدورها تشتمل على مهارات ىف جما لربانمجيتلقاها خالل بقية سنوات الدراسة ابالىت س

دا )كاستخدام املتحكمات الدقيقة و انظمة االسكا و االلكرتونيات و التحكم االيل احلاسبات الطبية و 
.) .... 

ارجية و الىت بدورها تسمح عامل و البيئة اخلفيعترب مبثابة البوابة لل) امليداين(  اما التدريب الصيفى اخلارجى  
للطالب ابالحتكاك املباشر و الفعال مع البيئة الىت حيتمل ان يعمل هبا بعد خترجه. و ميكن تلخيص 

 اهداف التدريب اخلارجى ىف النقاط التالية: 

 تاح للطالب حيث ي – إاتحة الفرصة للطالب لكسب اخلربة العملية والتدريب قبل التخرج
 . عرف على بيئة العمل الىت يتوقع عمله هبا بعد التخرجالت

 . تعميق فهم الطالب للعلوم النظرية اليت تلقوها يف جمال ختصصهم 

 .االملام ابلعقبات و الصعوابت ىف جهة العمل و معرفة كيفية مواجهتها 

 .ممارسة العمل التطبيقى ىف قطاع العمل و املكمل بدورة للعملية التعليمية 

  يات و املستشفالتعرف على التجهيزات و املعدات املوجودة ىف مواقع العمل )و خباصة
 .مجالربان( و ربط ذلك مبا يتم تعلمه ىف شركات تصنيع و صيانة اوأجهزة الطبية
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  ااتحة الفرصة للطالب للتعرف على جهات العمل املختلفة مما يتسىن له اختيار جهة العمل
 املناسبة لة بعد التخرج.

 اتحة الفرصة للطالب للتعرف على املشكالت اهلندسية املوجودة ىف بيئته و حماولة اجياد ا
 احللول اهلندسية املالئمة و ذلك من خالل االحباث العملية او مشاريع التخرج.

  اعطاء الكلية فكرة واضحة عن حاجة سوق العمل و متطلباتة املختلفة مما ينعكس اجيابيا
تطوير املناهج بناء على ما يرد من اقرتاحات من قبل اعضاء هيئة من انحية  الربانمجعلى 

  التدريس املشرفني على تدريب الطالب. 
  . تعود الطالب على حتمل املسئولية والتقيد ابملواعيد 
  . تعود الطالب على التعامل مع أفراد اجملتمع خارج اجلامعة 
 م . تعود الطالب على احرتام اآلخرين واالستماع إىل آرائه 

  تزويد املؤسسات الصناعية ابملعلومات عن نوعية املوارد البشرية اليت ستساهم يف الصناعة
  اهلندسة الطبية و العمل اهلندسى ىف قطاع 

  إاتحة الفرصة لتلك املؤسسات تقومي أداء الطالب أثناء فرتة التدريب ومعرفة مدى االستفادة
 منه وتوظيفه بعد خترجه .

 برانمج اهلندسة الطبية و احليويةيف التدريب  اليات
عية )داخلى لالشراف على التدريب الصيفى بنو رانمج اهلنسدة الطبية و احليوية  تشكيل جلنة جملس قرر 
خارجى(. تتكون تلك اللجنة من عدد من اعضاء هيئة التدريس حبيث يكون اقدمهم هو املشرف  –

ة )مهمتهم االشراف على التدريب و ميكن ان يتم االستعانمن اهليئة املعاونة و عدد  العام على التدريب
يارهم و عدد  من االداريني و يتم اختببعضهم او كلهم للتدريس اثناء التدريب اذا دعت احلاجة لذلك( 

اللجان الفرعية  )ىف احد . يتغري تشكيل تلك اللجنة سنوايللكلية و الربانمج من املوظفني التابعني 
حيتو  علي تشكيل جلنة التدريب الداخلي و املعتمد من اللجنة الفرعية و  0قم ملحق ر  – (للربانمج
حبيث تكون  - حيتو  علي تشكيل جلنة التدريب امليداين و املعتمد ايضا من اللجنة الفرعية 0ملحق 

تلك اللجنة هى املسئولة عن االشراف الكامل على التدريب الداخلى و اخلارجى للطالب بشكل فعلى 
التدريب. و  بعد االنتهاء من الربانمجلتقارير اخلاصة بكل نوع من انواع التدريب جلميع طالب ا مع رفع
لربانمج و ابكر انه يتم االعالن عن تلك تشكيل اللجنة جبميع اعضائها ىف لوحة االعالانت ذ اجلدير ابل

مع توصيف تفصيلى ملهمة و مكان تواجد  كل عضو من اعضاء اللجنة حىت يتسىن  علي موقع الربانمج
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للعضو املناسب الستيفاء اخلدمة الىت حيتاجها. كذلك يتم االعالن بشكل تفصيلى عن  هللطالب التوج
 ا يتم االعالنايض –التزامات الطالب قبل و اثناء و بعد االنتهاء من التدريب سواء الداخلى او اخلارجى 

 عن اليات تغيري و االعتذار عن التدريب )كما سيتم التوضيح الحقا(. 

 مهام جلنة الالشراف الداخلية ابلنسبة للتدريب الداخلى

 يسند للجنة االشراف الكامل على التدريب الداخلى من حيث:

o هلندسة بربانمج امقررات خاصة  حتديد مواضيع التدريب الداخلى  الىت حتتوى على
لصيف  العملي الداخلييوضح مواضيع التدريب  0ملحق ) – الطبية و احليوية  

سام ابالقكذلك ميكن للجنة االستعانة ابعضاء هيئة التدريس االخرين   -( 0000
 ىف حتديد مواضيع التدريب اذا رات اللجنة ذلك. العلمية او بعض الشركات املتخصصة

o  ورة تقسيم الطالب اىل جمموعات )كما املذك –حتديد االليات املناسبة لتسجيل الطالب
 ابالعداد املناسبة. (0ىف ملحق 

o  ديد مع حت –قاعات حماضرات( ابلنسبة لكل جمموعة  –حتديد اماكن التدريب )معامل
حيتو  علي توصيف معمل اهلندسة  5ملحق رقم ) – اجلدول اخلاص بكل جمموعة.

 (و احليوية و توصيفات املعامل املختلفة اليت ختدم التدريب الطبية

o  وضع اليات تقييم الطالب اثناء و بعد االنتهاء من التدريب. 

o   متابعة غياب الطالب اثناء فرتة التدريب حىت يتسىن ارسال انزارات للطالب الذين
 قاربوا على ختطى نسب الغياب املقررة.

o  تقييم  –من الطالب )بعد االنتهاء من التدريب( استالم استمارات تقييم التدريب
و اعداد تقاير التقييم  - 0يتم من خالل النموذج املوجود ىف ملحق  العمليالتدريب 

 للمدربني الذين قاموا على التدريب و تقييم مدى استفادة الطالب منه.

 

 امليداينمهام جلنة الالشراف ابلنسبة للتدريب 

 لتاىل:حيث تقوم اللجنة ابامليدانيتلك اللجنة هى املسئولة عن التدريب اخلارجى  تعترب 
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o  و  لربانمجاحتديد قائمة ابالماكن املعتمدة للتدريب و الىت يتم اعتمادها من قبل جملس
كما هو   ) اهلندسة الطبية و احليويةحتتوى على اماكن متعدد تشمل اماكن لتخصصات 

يتسىن للطالب اختيار املكان املناسب و تدوينة ىف استمارة  حبيث( 7موضح ابمللحق رقم 
تسجيل التدريب اخلاصة ابلطالب و الىت يقوم الطالب ابستالمها من اللجنة ىف اخر 

 امتحان للفصل الدراسى الثاىن السابق للتدريب.

o  عمل بروتوكوالت تعاون و جتديدها يف املوعد لتحقيق اقصي مشاركة ممكنة لسوق العمل
 (0ا هو موضح ابمللحق رقم ) كم

o  اللجنة مسئولة عن توزيع استمارات طلب التدريب على الطالب ىف الوقت املناسب– 
و التاكد من استيفاء مجيع البياانت املطلوبة ىف النماذج )كما ذكران سابقا( مث استالم 
تلك االستمارات )بعد حتديد ميعاد اقصى لتسليم االستمارات( و الىت تتضمن رغبات 

و اجلدير ابلذكر انة ميكن للطالب ان يقوم  -الطالب ىف التوزيع على االماكن احملددة
هو نفسة برتشيح مكان اخر للتدريب. و ىف هذة احلالة تقوم اللجنة بدراسة الطلب و 

ث يقوم حي –اعتماد جهة التدريب املرشحة من قبل الطالب اذا رات اللجنة صالحيتها 
من  لربانمجااجلهة لتدريبه و التزام جهة التدريب مبتطلبات الطالب بتقدمي موافقة تلك 

 (. 9قم ملحق ر ) حيث متابعة التدريب و تقدمي تقرير هنائى عن مدى التزام الطالب

o  ال  و البت ىف النماذج الىت –التاكد من انطباق شروط التدريب كاملة على كل طالب
الختاذ  (الربانمجينطبق عليها الشروط )كاختيار جهة تدريب غري معتمدة من قبل 

ريب م بقواعد جهات التدكذلك استالم تعهد كل طالب على االلتزا  – االجراء املناسب
 .((.00)ملحق رقم  اخلارجية 

o  الرد على استفسارات الطالب خبصوص اماكن تدريبهم و تسجيل مالحظات الطالب
على التوزيع و تدوينها متهيدا لعرضها على جملس قسم طارىء الختاذ احللول املناسبة 

خلارجية  اكذلك يتم تقييم الطالب اسبوعيا و الغاء التدريب للطالب غري امللتزمني   –
التدريب املتاخرة ذات االعذار و اعتمادها و استقبال طلبات .((.00)ملحق رقم 

 توزيعها على الفرص التدريبية الىت مل تشغل.

o  استقبال طلبات االعتذار عن التدريب الصيفى و اختاذ االجراءات النظامية طبقا لالئحة
 .لربانمجاخلاصة اب

o اكل شاالشراف الكامل على التدريب اخلارجى )اثناء القيام ابلتدريب( من حيث متابعة م
 حىت يتسىن  00)ملحق رقم اخلارجية  استالم دليل االتصال  -الطالب و حماولة حلها
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القيام بزايرات مفاجئة الماكن التدريب اخلارجى  -متابعة غياب الطالب بشكل دورى
تقييم الطالب بعد استقبال التقييم املعتمد من جهات التدريب بعد االنتهاء من فرتة  –

 . (5-5)منوذج  التدريب

o   تقييم اماكن التدريب اخلارجى زاهتا بعد توزيع استمارات تقييم على الطالب بعد االنتهاء
حيث يتسىن ترشيح اجلهات الىت سيتم التعامل (  00)ملحق رقم اخلارجية  من التدريب 

 معها ىف فرتة التدريب التالية. 

o صوصا ك و خزايرة جهات التدريب للحصول على فرص تدريبية كلما دعت احلاجة لذل
 اجلهات املتميزة و ذات السمعة العلمية و التدريبية اجليدة.

o  العمل على حل اى مشكلة يتعرض هلا سري تدريب اى طالب و حيق هلا اختاذ االجراء
كتحويل طالب من جهة   الربانمجالنظامى املناسب الذى يكفل مصلحة الطالب و 

 .تدريب اىل اخرى

o  سة بني املتدربني لالهتمام ابلتدريب و خلق عنصر املنافجيوز للجنة تقدمي حوافز للطلبة
 املتدربني و لتحقيق االفضل على اال يرتتب على ذلك اى التزامات مالية.

o .اعداد خطاابت الشكر للجهات املتعاونة ىف تدريب الطالب 

o .متابعة اجلهات الىت مل ترسل مناذج تقومي الطالب و حثها على سرعة ارساهلا 

o التعريفية ذات العالقة ابلتدريب الصيفى. اعداد النشرات 

o .اعداد قوائم نتائج التدريب للطالب الذين امتوا التدريب بنجاح 

o  مراجعة قوائم جهات التدريب )الىت مت استالمها من جلنة االشراف على التدريب للعام
السابق( حبيث ميكن اضافة جهات جديدة او حذف بعض اجلهات بتاء على تقرير يتم 

نة جله من جلنة االشراف على التدريب للعام السابق او حسب وجهة نظر استالم
 التدريب زاهتا. االشراف على

  دريب املتاخرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلب
ىف حالة ختلف الطالب عن ارسال استمارة طلب التدريب )ىف حالة التدريب اخلارجى( ىف املواعيد املقررة 

 يستلزم علية اجراء التاىل: –من قبل اللجنة 
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يتقدم الطالب خبطاب اىل املوظف املختص ىف جلنة االشراف على التدريب موضحا رغبتة ىف  .0
 طلب موثقا ابملستندات املناسبة.التدريب و مبينا اسباب اتخرة ىف تقدمي ال

 جيب ان يتم تقدمي الطلب قبل اسبوع على االقل من بداية التدريب. .0

يتم توجية الطلب اىل املشرف العام على التدريب )اقدم عضو هيئة تدريس ىف جلنة االشراف  .0
 على التدريب( ليقوم ابلبت ىف الطلب و مدى مالئمتة للوائح اخلاصة ابلتدريب و مدى الصدق

 ىف سبب التاخر عن تقدمي استمارة طلب التدريب ىف امليعاد املناسب.  

و ترشيح  –ىف حالة قبول الطلب يتم تسجيل الطالب و اضافة امسه لقائمة الطالب املتدربني  .0
جهة تدريب ىف حالة التدريب اخلارجى حبيث تكون جهة التدريب ىف هذة احلالة اجبارية للطالب 

 ا.و غري مسموح له بتعديله

 االعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذار عن التدريب
 حيق للطالب االعتذار عن التدريب الصيفى وفقا ملا يلى:

ان يتقدم خطيا بطلب االعتذار عن التدريب و ذلك خالل اسبوعني من اعالن نتائج القبول  .0
و جيوز للمشرف العام على التدريب عدم قبول االعتذار اذا كانت االسباب  –املبدئى للطالب 

 غري مقنعة.

ال حيق للطالب االعتذار عن التدريب بعد بدء التدريب اال بتقدمي عذر مدعم ابملستندات الثبوتية  .0
 و يقبله املشرف العام على التدريب.

ب ابجراء ملتدربني على ان يقوم الطاليتم حذف الطالب من قائمة الطلبة ا –ىف حالة قبول العذر  .0
 التدريب مرة اخرى حىت ميكنه التخرج.

 ـان التدريبتغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري مكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ى:التدريب و طبقا ملا يل علىف العام ال يتم تغيري جهة التدريب للطالب اال مبوافقة املشر 

 مبادلة االماكن مع زميل له ابلرتاضى و ذلك قبل اسبوع على بدء التدريب على االقل. .0

 حسب تقدير املشرف العام على –حصوله على فرصة تدريبيه لدى جهة افضل و متميزة  .0
 و ذلك قبل بدء التدريب بفرتة كافية. -التدريب

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


   
 

 

 
 

 
 

 ةـــلية الهندســك                                                           برنامج الهندسة الطبية والحيوية

   

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

ذلك بعد  على ان يتم –حدوث ظروف طارئة للطالب حتتم عليه مثال االنتقال اىل مدينة اخرى  .0
 اطالع املشرف العام على التدريب على املستندات املطلوبة.

 

  الب قبل فرتة التدريبــــــــــــــــــــــــــــــات الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتزام

  ام للقي الربانمجالناجحني و املرشحني من قبل التأكد من كونه ضمن قائمة الطالب
 ابلتدريب.

  اليت تتضمن  وبعد مراجعة السادة املشرفني على التدريب إهناء مجيع اإلجراءات و املتطلبات
 مايلي : 

  دريب )ىف حالة التاىل جهة التدريب  الربانمجاستالم اخلطاب الرمسي املوجه من
 ويتضمن تعريفا ابلطالب وختصصه ومناذج تقوميه أثناء فرتة التدريب. رجى( اخلا

  استالم ملف تعريفي يتضمن بعض املعلومات واإلرشادات والنماذج اليت تتعلق
 . )ىف حالة التدريب اخلارجى( ابلتدريب الصيفي

  توقيع تعهد خطي يتضمن االلتزام بشروط التدريب الصيفي وتدوين عنوانه كامال
ى حىت يتسىن ارسال االنزارات ابلغاء التدريب ىف حالة قرب ختط أثناء فرتة التدريب

 (00) مرفق رقم  فرتة الغياب املسموحه

  الب أثناء فرتة التدريبـــــــــــــــــــــــــــــــــات الطــــــــــــــــــــــــــــــــــالتزام

  ( لد 0قضاء فرتة التدريب ) ى جهة التدريب اليت عينت له أو متت املوافقة عليها أسابيع
التدريب الصيفي وعدم االنتقال إىل جهة أخرى إال بعد احلصول على موافقة  جلنةمن قبل 

  .اجلديدة وجهة التدريب لربانمججلنة االشراف على التدريب ابرمسية من كل من 
 .االلتزام بقواعد وأنظمة العمل لدى جهة التدريب 

  التدريب منذ اليوم االول لتاريخ بدء التدريب.مباشرة  

 .تقبل النصح و التوجيه من املشرفني على تدريبه من قبل جهة التدريب 

 .التقيد بربانمج التدريب املعد لة من قبل جهة التدريب 

 .اتباع شروط السالمة املعمول هبا ىف جهة التدريب 
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  يطلب منة. قدالتعاون مع املوظفني ىف جهة التدريب و تنفيذ ما 

  و الكلية لدى جهة التدريب و البعد ان اى خمالفات قد تسىء  الربانمجاحلفاظ على صورة
 او الكلية. الربانمجاىل صورة 

 .احلرص على ممتلكات جهة التدريب و التعامل معها بكل امانة و اخالص 

 ى ا( و ذلك ىف حالة حدوث لربانمجاالتصال بلجنة االشراف على التدريب )اخلاصة اب
 مشاكل او معوقات اثناء فرتة التدريب. 

  بنموذج دليل االتصال الذ  يوضح اتريخ بدء التدريب وموقع التدريب واسم  الربانمجتزويد
 الولاوعنوان املشرف على أن يصل النموذج إىل إدارة التدريب الصيفي قبل هناية اوأسبوع 

 من فرتة التدريب.
 ب إىل تقرير اخلاص بتقومي الطالب أثناء فرتة التدريول التدريب إلرسال الئالتأكيد على مس

 رتة التدريب. انتهاء ف بعدحبيث جيب أن يصل التقرير  الكليةالتدريب الصيفي يف  جلنة
  انمجالرب يقوم الطالب بتسجيل نشاطاتة اليومية ىف النموذج الذى حيصل علية من. 

 

 

  ات الطالب بعد فرتة التدريبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتزام
 يف بداية الفصل الدراسي الذ  يعقب فرتة التدريب العلمي جلنة االشراف على التدريبمراجعة 

 لتسليم استمارة تقييم مكان التدريب.

 )ىف حالة التدريب اخلارجى(التدريب ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعيني جه

 جلامعةامهمة التنسيق مع الشركات واملؤسسات داخل وخارج  لربانمجابالتدريب الصيفي   مشرفواتوىلي
جهات  عضبهبدف إجياد فرص تدريبية جلميع الطالب املرشحني للتدريب الصيفي كما يقوم أحياان 

التدريب بزايرة اجلامعة وإجراء مقابالت مع الطالب املرشحني وعلى ضوء تلك املقابالت يتم اختيار 
الفرص  التدريب الصيفي اإلعالن عن يتوىل مشرفوا .الطالب الذين ترغب تلك اجلهات يف تدريبهم

نه يسمح كما أالتدريبية وزايرات بعض جهات التدريب يف اوأسابيع اوأخرية من كل فصل دراسي ،  
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ريب الصيفي التد من مشرفواللطالب االتفاق مع جهة التدريب مباشرة شريطة أن حيصل على املوافقة 
فان  ابملوافقة الرمسية وغريها من املعلومات اليت تطلبها جهة التدريب. ويف مجيع احلاالت حيث يتم تزويده

ت اإلدارية قبل مغادرة اجلامعة جلهة التدريب الصيفي إلكمال اإلجراءا مشرفواعلى الطالب مراجعة 
  التدريب.

 اخلارجىات جهة التدريب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتزام

  ستغل وجود الطالب يف املؤسسة يف القيام أبعمال روتينية ليس هلا عالقة بتخصصهتال.  

  كذلك ،  (0-0)بشكل اسبوعى كما ىف منوذج تزويد اجلامعة بتقرير عن مستوى أداء الطالب
 على أن يرسل عند هناية فرتة التدريب. ارسال تقرير التقييم الكلى للطالب 

  على املؤسسة أن تعمل على حتقيق العالقة املستمرة بني اجلامعة والطالب وان يسمح
 الطالب عندما تقتضي احلاجة لذلك.للمسؤولني من اجلامعة بزايرة 

 ـالحقمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0000-0007تشكيل جلنة االشراف علي التدريب العملي للفصل الدراسي الصيفي  : 0ملحق 

 0000-0007تشكيل جلنة االشراف علي التدريب امليداين للفصل الدراسي الصيفي  : 0ملحق 

 .موضوعات التدريب الداخلي ) العملي( :0ملحق 

 0000-0007جمموعات الطالب الذين قاموا ابلتدريب الداخلى لصيف : 0ملحق 

 كتاب توصيف معمل اهلندسة الطبية و احليوية و املعامل التابعة للربانمج :5ملحق 

 منوذج تقييم التدريب العملي الداخلي :0ملحق 

 قائمة ابوأماكن املتاحة للتدريب امليداين :7ملحق 

 بروتوكوالت التعاون مع جهات التدريب امليداين :0ملحق 
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 يداينمنوذج اختيار الطالب ملكان التدريب امل :9ملحق 

 تعهد الطالب :00ملحق 

 تقييم اسبوعي :00ملحق 

 دليل االتصال :00ملحق 

 منوذج استبيان الطالب للتدريب  :00ملحق 

 صور لبعض نشاطات طالبية و مشاريع اثناء التدريب الداخلي العملي للعام السابق :00ملحق 

 صور ملناقشات التتدريب للعام السابق  :05ملحق 

 صيغة الكشف املستخدم لتقييم التدريب  :00 ملحق

 

 يعتمد 

 

 منسق الربانمج                           

 

 د. ايهاب هاين عبداحلي                     

 مدير الربانمج                                                                            

 

 أم.د. حسام الدين مصطفي                                                                 
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 0000-0000: تشكيل جلنة االشراف علي التدريب العملي للفصل الدراسي الصيفي  0ملحق 

 

 0000-7-0بتاريخ معتمد يف اللجنة  الفرعية للربانمج 

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


   
 

 

 
 

 
 

 ةـــلية الهندســك                                                           برنامج الهندسة الطبية والحيوية

   

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

 0000-0000: تشكيل جلنة االشراف علي التدريب امليداين للفصل الدراسي الصيفي  0ملحق 

 

 0000-7-0بتاريخ معتمد يف اللجنة  الفرعية للربانمج 
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 : موضوعات التدريب الداخلي ) العملي(0ملحق 

 
 0000-0000الطالب الذين قاموا ابلتدريب الداخلى لصيف جمموعات : 0ملحق 

 المعدل التراكمي اسم الطالب كود الطالب م

 2898 آالء مجدى سعد حسنين العراقى 900121008 1

 280 آالء محمد حسن محمد سرحان 900111110 2

 0818 آيه أحمد فؤاد همام 900121118 0

 0800 آيه عبدالغنى جميل عبدالغنى الشربينى االمام 900121291 8

 2811 أحمد ابراهيم احمد عبدالعزيز هيبة 900121011 1

 2888 أحمد اشرف محمد ابراهيم الشموتى 900118089 1

 2829 أحمد السيد عبدهللا حماد 900121700 7

 0811 أحمد خالد عبدالشفوق الجوهرى 900121100 9

 187 أحمد شوقى متولى أحمد جبر 900100022 8

 0889 أحمد طاهر عباس عبدالهادى 900121287 10

 0890 أحمد عبد العظيم عبد العظيم ابراهيم 900111897 11

 المعدل التراكمي اسم الطالب كود الطالب م
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 0801 أحمد عبدالحكيم محمد شعبان 900121721 12

 2888 أحمد على محمود مرسى جادو 900121728 10

 1820 أحمد عماد السعيد السيد 900100179 18

 0808 أحمد عماد شرف علي 900118121 11

 0800 أحمد ماهر سيد احمد 900121191 11

 0877 أحمد مجدى محمود عماره 900128807 17

 0808 أحمد محمد أحمد عبدهللا 900127000 19

 2891 أحمد محمد شادى محمد العقده 900121218 18

 1870 أحمد مصطفى حافظ على 900118888 20

 2811 أحمد وليد عبد الفتاح محمد 70021810 21

 1808 أحمد يسرى أحمد على الجندى 90011177 22

 2808 أسماء السعيد السيد العجمى 900111128 20

 2889 أسماء ميمى عبدهللا الغندور 900121171 28

 1871 أمجد أسعد كردى 900100027 21

 0808 أميرة إسماعيل ابوالفتوح عبدالتواب غزى 900121189 21

 188 أيمن وائل عبدالعليم عبدالخالق عميره 900111181 27

 0812 إبرام ايمن سامى عبدالمالك 900121299 29

 1892 إبراهيم سمير محمود الطنطاوى 900181881 28

 0810 إسراء ابراهيم مسعد مسعد ابراهيم سالم 900121711 00

 0897 إسراء سمير محمد عامر 900121171 01

 8 إسراء عبدالوهاب عبده محمد المرسى 900121880 02

 0881 إسراء مصطفى محمد رفعت مصطفى الجمل 900121101 00

 2890 إسالم محمد السعيد محمد ابو صالح 900121101 08

 0887 إيمان حمدى محمود صابر الديسطى 900121818 01

 1811 السعيد عبد الهادي السعيد محمد 90012018 01
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 2817 العدل هانى العدل عبدالعظيم الزهيرى 900101110 07

 287 باسم محمود محمد محمد حسن حسن حرز 900107017 09

 281 بسنت محمد فاضل حسن الهناوى 900121181 08

 0899 حبيبه سمير السيد اليمنى 900121107 80

 2810 حسام مصباح البدراوى على 900121177 81

 2801 حنان أحمد محمد محمد عبداللطيف 900127112 82

 0888 خالد أيمن أسماعيل محمد 900121907 80

 281 خالد إسماعيل توفيق ابو العز 90011798 88

 0828 رانيا السعيد عبدالحميد ابراهيم 900121719 81

 0898 رنا عالء عبدالمطلب مطاوع 900121000 81

 المعدل التراكمي اسم الطالب كود الطالب م

 0811 ريهام ربيع السيد عبدالبر البحيرى 900127001 87

 281 زهوة مصطفى عبدالعزيز العجوز 900128801 89

 0808 سارة السعيد لطفى سيد 900121100 88

 0812 ساهر عالء الدين النبوى غانم 900121722 10

 0881 سلمى محمد أحمد عبدالمعطى 900121708 11

 0881 سمه عبدالناصر مسعد احمد 900121291 12

 0811 سهيله محمد فؤاد الششتاوى 900128808 10

 2880 سيف الدين محمد عبد اللطيف عبد المجيد العيوطى 900127111 18

 281 شريف حسين عبداللطيف محمد الحبيبى 900121111 11

 0808 شيماء عصام محمد الحسينى 900121889 11

 0817 ضياء الدين السيد السيد الشرقاوى 900121292 17

 1801 عادل إسماعيل محمد عزت محمد مصطفى سمك 900101929 19

 0878 عادل هانى عبدالفتاح احمد 900121012 18

 2871 عبدالحميد سمير عبدالحميد حامد 900121198 10
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 1801 عبدالحميد ناصر عبد الحميد على بهرام 900118192 11

 2818 عبدالرحمن حسن حمدان محمد 900121179 12

 1812 عبدالرحمن سامى حمزه محمد نور الدويك 900111181 10

 0879 عبدالرحمن مصباح محمود البيومى 900121209 18

 1818 عبدالعزيز رضا عبد العزيز ابراهيم 900118128 11

 0802 عبدالغفار رضا محمد فهمى يوسف 900121718 11

 1889 عبدهللا سعد ربيع 900111891 17

 081 عبدهللا عماد فتح هللا احمد 900121007 19

 089 علياء عالء عبدالستار محمود فراج 900121270 18

 2810 عمر هشام سالم طه سالم 900118911 70

 1889 عمرو عالء الدين ابراهيم الغندور 900121119 71

 1879 عمرو عماد محمود اسماعيل 900118098 72

 2878 عمرو محسن سرحان محمد 900121881 70

 2877 غادة رابح محمد احمد الشربينى 900121201 78

 2887 فارس محمد عبدالصمد 900117201 71

 0810 فيروز أحمد محمود الدكرورى 900121018 71

 1808 كريم عبدالهادى لطفى أحمد 900101288 77

 8 كريم محمد إبراهيم حامد صقر 900128810 79

 1881 كريم محمد جابر نصر 900121210 78

 2807 لمى طارق سالمة محمد سالمة 900121172 90

 2819 ماركو هانى توفيق ميخائيل 900128809 91

 المعدل التراكمي اسم الطالب كود الطالب م

 1809 مازن احمد زكى الدين النجار 900101270 92

 281 محمد أشرف جالل الهندى 900100121 90

 0821 محمد أشرف عبدالحميد سالم 900121708 98
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 0888 محمد إبراهيم محمد البدويهى 900121272 91

 0881 محمد السيد جالل عطيه 900121898 91

 2809 محمد السيد محمد ابو زيد 900121218 97

 2811 محمد السيد محمد البطراوى 900121180 99

 088 محمد ايمن فاروق المرساوى 900121211 98

 1872 محمد خالد ابراهيم محمد عبد المجيد 900118119 80

 088 محمد رأفت محمد البرعى 900121001 81

 0889 محمد ربيع عوض جاب هللا 900121281 82

 2812 محمد صالح ابوالعينين عبدالجواد 900127028 80

 1881 محمد عصام حسن عثمان 90010082 88

 2822 محمد على خليل إسماعيل العزب 900100717 81

 2820 محمد ماجد محمد رشاد بدوى 900111722 81

 0812 محمود أحمد الجوهرى أحمد الجوهرى 900121080 87

 0898 محمود أمين عوض الحسينى محمد 900121118 89

 0818 محمود اسامه المتولى حسين حجازى 900121010 88

 0881 محمود السيد عبدالسالم عبد المنعم 900121280 100

 2828 محمود الصديق محمد توفيق محمود 900121199 101

 0889 محمود ذكى المتولى ذكى الشوربجى 900121000 102

 0811 محمود صالح محمود الدسوقى 900121210 100

 0889 مريم عادل محمد مصطفى العزاوى 900121281 108

 2870 مريم محمد محمد السيد عيد 900121001 101

 0881 مريم محمود منجى محمود 900121279 101

 1818 مصطفى اسامه مصطفى على صبح 900121717 107

 289 مصطفى سامى عبدالهادى السيد 900100019 109

 1811 مصطفى عبدهللا محمد سليمان 900088781 108
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 2871 مصطفى ماهر مصطفى الموجى 900121727 110

 0878 مصطفى مدحت عبدالوهاب السعيد 900121117 111

 0899 ممدوح محى الدين راشد محمد صالح 900121291 112

 0818 منه هللا صالح ابراهيم الفراش 900121200 110

 081 منه هللا محمد احمد على عبده 900121112 118

 0891 نادين خالد محمود سكر 900128801 111

 2819 نجالء حسن السيد حسن عمر 900121820 111

 المعدل التراكمي اسم الطالب كود الطالب م

 0812 ندا محمد زكريا السعيد صديق 900121908 117

 0800 ندى عبدهللا بدير حسين محمد 900121010 119

 2819 نرمين فتوح على عبده ابراهيم 900111010 118

 0897 نهال نادر فؤاد محمد 900121988 120

 0800 هاجر محمد طاهر الحسينى 900121110 121

 1881 هادى محمد محمد على هليل 900111820 122

 0817 وليد الدسوقى جالل على منصور 900121288 120

 2817 يارا ماهر عبد الحميد حامد حسانين 900111728 128

 0802 ياسمين شريف عبدهللا صالح 900127008 121

 2819 ياسمين عالء حسن ابوالوفا 900121201 121

 0871 ياسمينا صالح شلبى صالح البسيونى 900121121 127

 0810 يسرى طارق عبده محمد حسن 900127218 129

 0818 يوسف عباس عبدالغنى عباس الزلوعى 900121000 128

 0881 يونس رأفت مصطفى عبدالفتاح أحمد 900127001 100
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 كتاب توصيف معمل اهلندسة الطبية و احليوية و املعامل التابعة للربانمج:5ملحق 
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 الداخلي و اخلارجي: منوذج تقييم التدريب العملي 0ملحق 

 استمارة تقييم طلبة التدريب الصيفى

 مكان التدريب: نوع التدريب:

 صفته فى التدريب:  اسم المقيم : 

 اسم المتدرب: فترة التدريب : 

 

 " أعىل تقدير. 5"" اقل تقدير و 1من فضلك ضع درجة بحيث يكون " -

غير موافق  معايير التقييم م

 تماماً  

(1) 

 غير موافق 

(2) 

 إلى حد ما 

(3) 

 موافق 

(4) 

 ً  موافق تماما

(5) 

      المظهر العام 1

      تحمل المسؤلية 2

      الدقة فى المواعيد 3

      االعتماد على النفس 4

      تقديم أفكار ومقترحات 5

      الزمالءالعالقات مع  6

      التعامل مع المدربين 7

      القدرة على التقويم وابداء الراى 8

      انجاز المهام 9

      التواصل الشفوى 10

      التواصل الكتابى 11

      العمل بحماس 12
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 : قائمة ابوأماكن املتاحة للتدريب امليداين7ملحق 

 مستشفيات جامعة املنصورة حسب الربوتوكول املربم

 مستشفي الشرطة ابلعجوزة 

 مستشفي القوات املسلحة
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 : بروتوكوالت التعاون مع جهات التدريب امليداين0لحق م

 

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


   
 

 

 
 

 
 

 ةـــلية الهندســك                                                           برنامج الهندسة الطبية والحيوية

   

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

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


   
 

 

 
 

 
 

 ةـــلية الهندســك                                                           برنامج الهندسة الطبية والحيوية

   

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

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


   
 

 

 
 

 
 

 ةـــلية الهندســك                                                           برنامج الهندسة الطبية والحيوية

   

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

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


   
 

 

 
 

 
 

 ةـــلية الهندســك                                                           برنامج الهندسة الطبية والحيوية

   

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

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


   
 

 

 
 

 
 

 ةـــلية الهندســك                                                           برنامج الهندسة الطبية والحيوية

   

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

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


   
 

 

 
 

 
 

 ةـــلية الهندســك                                                           برنامج الهندسة الطبية والحيوية

   

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

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


   
 

 

 
 

 
 

 ةـــلية الهندســك                                                           برنامج الهندسة الطبية والحيوية

   

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

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


   
 

 

 
 

 
 

 ةـــلية الهندســك                                                           برنامج الهندسة الطبية والحيوية

   

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

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


   
 

 

 
 

 
 

 ةـــلية الهندســك                                                           برنامج الهندسة الطبية والحيوية

   

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

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


   
 

 

 
 

 
 

 ةـــلية الهندســك                                                           برنامج الهندسة الطبية والحيوية

   

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

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


   
 

 

 
 

 
 

 ةـــلية الهندســك                                                           برنامج الهندسة الطبية والحيوية

   

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

 
 

 

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


   
 

 

 
 

 
 

 ةـــلية الهندســك                                                           برنامج الهندسة الطبية والحيوية

   

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

 ريب امليداينتوزيع الطالب علي اماكن التد: 9ملحق 

 ...................السيد األستاذ الدكتور / مدير مستشفي 

 تحية طيبة وبعد ،،، 
برئاسة السيد أ8د8د/ السعيد  9/8/6112نحيط سيادتكم علما َ بأن مجلس كلية الطب والمنعقد بتاريخ 

عبد الهادي عميد كلية الطب ومدير مستشفيات جامعة المنصورة كان قد وافق علي تدريب طالب 
شرف بأن لذا نت بمستشفاكم الموقرالهندسة جامعة المنصورة برنامج الهندسة الطبية والحيوية بكلية 

تم إرسالهم والذين سيلمده أسبوعين  لطالب المرشحين للتدريب في مستشفاكملسيادتكم أسماء ا نرسل

الخميس   يوموحتي  6118الموافق    88 / 88 /  السبت وذلك اعتباراً من يوملمستشفاكم للتدريب 

 ساعة ،  21بواقع  6118الموافق   88 / 88 / 

 لسيادتكم حسن تعاونكم معنا8  شاكرين

 اسم الطالب م اسم الطالب م اسم الطالب م اسم الطالب م

 احمد عادل ابراهيم 00  علي ناصر المرسي غانم 00 احمد نبيل امين 0  اشرف ابراهيم محمد ابراهيم 0

 ليرو لادل بركات 02  عبدهللا محمد رفعت 07 آيه مصباح حسين 2  اسراء سمير محمد 7

  عمار محمد رزق 02 يوسف وليد محمود مختار 03  أحمد أحمد بدير 2  عبدهللا فكري البسيوني 3

هدي ابراهيم احمد عبدربه  9  منة هللا هالل فريد عبدالعاطي 4
  طه

 كريم مصطفي عبدالغني 09 محمد عالء محمود 04

لطيف حسام اسامه عبد ال 5
  االمام

  محمد سيف حسني 71  محمد سيد احمدكريم  05 لمياء عادل سعد شاهين 01

 

 الطالب ومنحهم شهادة بالتدريب  ,,,يرجى من سيادتكم التكرم باستقبال 

 ،،،، حتراموافر التحية واالوتفضلوا بقبول 

 

 اليربر التنفيذى ل برنامج

 

  

 وكيل الك ية لشئون التع يم والطالب

   
 ابراهيم مهريمحير جيال أ.د.   أ.م.د. حسام الربن مصطفى

 

  

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


   
 

 

 
 

 
 

 ةـــلية الهندســك                                                           برنامج الهندسة الطبية والحيوية

   

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

 ...................السيد األستاذ الدكتور / مدير مستشفي 

 تحية طيبة وبعد ،،، 
برئاسة السيد أ8د8د/ السعيد  9/8/6112نحيط سيادتكم علما َ بأن مجلس كلية الطب والمنعقد بتاريخ 

عبد الهادي عميد كلية الطب ومدير مستشفيات جامعة المنصورة كان قد وافق علي تدريب طالب 
شرف بأن لذا نت الهندسة جامعة المنصورة بمستشفاكم الموقربرنامج الهندسة الطبية والحيوية بكلية 

تم إرسالهم والذين سيلمده أسبوعين  لطالب المرشحين للتدريب في مستشفاكملسيادتكم أسماء ا نرسل
الخميس   يوموحتي  6118الموافق    88 / 88 /  السبت وذلك اعتباراً من يوملمستشفاكم للتدريب 

 ساعة ،  21بواقع  6118الموافق   88 / 88 / 

 اونكم معنا8 شاكرين لسيادتكم حسن تع

 اسم الطالب م اسم الطالب م اسم الطالب م اسم الطالب م

 تسنيم سمير محمد شحاتة 00  نوران عصام العرابي 00 أحمد رزق أحمد علي 0 محمود حمدي راشد 0

تسنيم اشرف يوسف  02  احمد علي محمد زياده 07 يمنى ممدوح صالح إبراهيم 2  السيد على الشهاوى 7
 النحراوي

مصطفي محمود مصطفي  03 سلمى اشرف زيدان 2 احمد ممدوح ابراهيم ليله 3
  شبانة

 محمد المحمدي الغمراوي 02

عبد الرحمن حسن حمدان  04  معتز مصطفي عبدالصمد 9  أحمد أسامة شعبان الجمل 4
  محمد

  بسمة ممدوح لطفي 09

محمود حماده محمود  05  عمر سامح مصطفي 01  ريم عادل احمد 5
  ابراهيم جعفر

 إياد أحمد البغدادي 71

 

 الطالب ومنحهم شهادة بالتدريب  ,,,يرجى من سيادتكم التكرم باستقبال 

 ،،،، حتراموافر التحية واالوتفضلوا بقبول 

 

 اليربر التنفيذى ل برنامج

 

  

 وكيل الك ية لشئون التع يم والطالب

   
 ابراهيم مهريمحير جيال أ.د.   أ.م.د. حسام الربن مصطفى

 

 

  

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


   
 

 

 
 

 
 

 ةـــلية الهندســك                                                           برنامج الهندسة الطبية والحيوية

   

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

 ...................السيد األستاذ الدكتور / مدير مستشفي 

 تحية طيبة وبعد ،،، 
برئاسة السيد أ8د8د/ السعيد  9/8/6112نحيط سيادتكم علما َ بأن مجلس كلية الطب والمنعقد بتاريخ 

عبد الهادي عميد كلية الطب ومدير مستشفيات جامعة المنصورة كان قد وافق علي تدريب طالب 
شرف بأن تلذا ن الهندسة جامعة المنصورة بمستشفاكم الموقربرنامج الهندسة الطبية والحيوية بكلية 

تم إرسالهم والذين سيلمده أسبوعين  لطالب المرشحين للتدريب في مستشفاكملسيادتكم أسماء ا نرسل
الخميس   يوموحتي  6118الموافق    88 / 88 /  السبت وذلك اعتباراً من يوملمستشفاكم للتدريب 

 ساعة ،  21بواقع  6118الموافق   88 / 88 / 

 معنا8 شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم 

 اسم الطالب م اسم الطالب م اسم الطالب م اسم الطالب م

  عبدالحليم محمد األشرم 00 لييس مكرم 00 عبدالحميد سميح عبدالسالم 0 سلمى محمد حمدي 0

أمنية محمد أحمد عبد  02  اماني بدير ابراهيم محمد 07 احمد علي محمد علي سلطان  2  مدحت عبد الحميد البيسي 7
  اللطيف

  احمد احمد السيد 02  ايه سعد جمعه 03 محمد حمدى عطية 2  سلمى السيد عبدالحي رخا 3

  ايمن ايمان محمد الحصي 09 مريم هشام المشد 04  عبدالحميد سمير عبدالحميد 9  منه هللا مجدي فريد ابراهيم 4

 هدير أحمد محمد آدم 71  ناريمان حمدي حسن 05  احمد صبرى محمد اسماعيل 01 محمد عبد الباسط علي 5

 

 الطالب ومنحهم شهادة بالتدريب  ,,,يرجى من سيادتكم التكرم باستقبال 

 ،،،، حتراموافر التحية واالوتفضلوا بقبول 

 

 اليربر التنفيذى ل برنامج

 

  

 وكيل الك ية لشئون التع يم والطالب

   
 محير جيال ابراهيم مهريأ.د.   أ.م.د. حسام الربن مصطفى

 

 

  

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


   
 

 

 
 

 
 

 ةـــلية الهندســك                                                           برنامج الهندسة الطبية والحيوية

   

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

 ...................السيد األستاذ الدكتور / مدير مستشفي 

 تحية طيبة وبعد ،،، 
برئاسة السيد أ8د8د/ السعيد  9/8/6112نحيط سيادتكم علما َ بأن مجلس كلية الطب والمنعقد بتاريخ 

عبد الهادي عميد كلية الطب ومدير مستشفيات جامعة المنصورة كان قد وافق علي تدريب طالب 
شرف بأن تلذا ن الهندسة جامعة المنصورة بمستشفاكم الموقربرنامج الهندسة الطبية والحيوية بكلية 

تم إرسالهم والذين سيلمده أسبوعين  لطالب المرشحين للتدريب في مستشفاكملسيادتكم أسماء ا نرسل
الخميس   يوموحتي  6118الموافق    88 / 88 /  السبت وذلك اعتباراً من يوملمستشفاكم للتدريب 

 ساعة ،  21بواقع  6118الموافق   88 / 88 / 

 معنا8 شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم 

 اسم الطالب م اسم الطالب م اسم الطالب م اسم الطالب م

محمد المتولي محمد عبد  0
 الوهاب

مصطفي عبدهللا محمد  00  محمود خضر محمد يوسف 00 سارة نبيل عبدالرحيم  0
  سليمان

 أحمد حجازيمحمود  02  هدير نصر الدين فاروق 07  احمد محمد حسين احمد 2  عبدالرحمن محمد عبدالعظيم 7

أحمد عمادالدين محمد  03  نور محمد عبدالعزيز 2  أحمد ربيع إبراهيم 3
  اسماعيل

  كريم محمد عبدهللا متولي 02

إسراء عبد الفتاح عبدالفتاح  4
  إبراهيم الجميعي

محمد السيد محمد  04  اسراء حمدي ملطاش 9
  البطراوي

  امال عماد محمد الغرباوى 09

  محمد سعيد العدل محمد 71 محمود عبدهللا محمد السيد 05 أحمد رزق مصباح 01 السيد عمرنجالء حسن  5

 

 الطالب ومنحهم شهادة بالتدريب  ,,,يرجى من سيادتكم التكرم باستقبال 

 ،،،، حتراموافر التحية واالوتفضلوا بقبول 

 

 اليربر التنفيذى ل برنامج

 

  

 وكيل الك ية لشئون التع يم والطالب

   
 محير جيال ابراهيم مهريأ.د.   أ.م.د. حسام الربن مصطفى

 

 

  

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


   
 

 

 
 

 
 

 ةـــلية الهندســك                                                           برنامج الهندسة الطبية والحيوية

   

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

 ...................السيد األستاذ الدكتور / مدير مستشفي 

 تحية طيبة وبعد ،،، 
برئاسة السيد أ8د8د/ السعيد  9/8/6112نحيط سيادتكم علما َ بأن مجلس كلية الطب والمنعقد بتاريخ 

عبد الهادي عميد كلية الطب ومدير مستشفيات جامعة المنصورة كان قد وافق علي تدريب طالب 
شرف بأن تلذا ن الهندسة جامعة المنصورة بمستشفاكم الموقربرنامج الهندسة الطبية والحيوية بكلية 

تم إرسالهم والذين سيلمده أسبوعين  لطالب المرشحين للتدريب في مستشفاكملسيادتكم أسماء ا نرسل
الخميس   يوموحتي  6118الموافق    88 / 88 /  السبت وذلك اعتباراً من يوملمستشفاكم للتدريب 

 ساعة ،  21بواقع  6118الموافق   88 / 88 / 

 شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا8 

 اسم الطالب م اسم الطالب م اسم الطالب م اسم الطالب م

  الفت محمد عبدالرحيم 00 محمد محمد مصطفى 00 محمد عماد الجندي 0 لبرالرحين ابراهيم يزق  0

فيروز محب عبدالعزيز  2 محمد احمد ابراهيم عطيه 7
 المكاوى

 محمد أشرف السيد ابراهيم 02  زايدندى محمود عبد الكريم  07

  هبه هللا احمد النبوي 02  احمد رضا حسن احمد 03 معاذ ياسين محمد أبوالطيب  2  محمود مجدي محمود محمد 3

عبدهللا علي يس محمد  04 ندى احمد محمود البدراوي 9  ساره احمد عبدالرازق 4
 عوض

  أحمد محمد عبده تامر 09

  نادية عزمي عبد الحق 71  محمد مراد محمد فوزي 05  محمود جمعه عبدالرحيم 01  عبدهللا صبح عيد 5

 

 الطالب ومنحهم شهادة بالتدريب  ,,,يرجى من سيادتكم التكرم باستقبال 

 ،،،، حتراموافر التحية واالوتفضلوا بقبول 

 

 اليربر التنفيذى ل برنامج

 

  

 وكيل الك ية لشئون التع يم والطالب

   
 محير جيال ابراهيم مهريأ.د.   حسام الربن مصطفى أ.م.د.

 

 

  

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


   
 

 

 
 

 
 

 ةـــلية الهندســك                                                           برنامج الهندسة الطبية والحيوية

   

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

 ...................السيد األستاذ الدكتور / مدير مستشفي 

 تحية طيبة وبعد ،،، 
برئاسة السيد أ8د8د/ السعيد  9/8/6112نحيط سيادتكم علما َ بأن مجلس كلية الطب والمنعقد بتاريخ 

عبد الهادي عميد كلية الطب ومدير مستشفيات جامعة المنصورة كان قد وافق علي تدريب طالب 
شرف بأن تلذا ن الهندسة جامعة المنصورة بمستشفاكم الموقربرنامج الهندسة الطبية والحيوية بكلية 

تم إرسالهم والذين سيلمده أسبوعين  لطالب المرشحين للتدريب في مستشفاكملسيادتكم أسماء ا نرسل
الخميس   يوموحتي  6118الموافق    88 / 88 /  السبت وذلك اعتباراً من يوملمستشفاكم للتدريب 

 ساعة ،  21بواقع  6118الموافق   88 / 88 / 

 معنا8 شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم 

 اسم الطالب م اسم الطالب م اسم الطالب م اسم الطالب م

 يسري محسن طه 00 منار صالح جبر الشبراوي 00  احمد ياسر احمد الشربيني 0  حسن محمد حسن احمد قيراط 0

  عصام الدين ابراهيم 02  اسراء احمد عبدالحكم 07  ندى محمد حسن 2  قوت القلوب عبد الحافظ الباز 7

نادين هشام عبدالغفار  3
  الهواري

محمود أشرف محمود أحمد  2
 عبدالعزيز

عمرو محمد عبد العزيز  03
  عسكر

  هبه محمد الزهيري 02

 حسين ناصر الشربيني 09 بيان محمد الشبراوي 04  عبدهللا جمال العراقي 9  إيناس أشرف سعد 4

عبداللطيف احمد محمد  05  سيف محمد جمعه 01  سماء حمدى السيد 5
  إسماعيل نور

 نرمين فتوح علي 71

 

 الطالب ومنحهم شهادة بالتدريب  ,,,يرجى من سيادتكم التكرم باستقبال 

 ،،،، حتراموافر التحية واالوتفضلوا بقبول 

 

 اليربر التنفيذى ل برنامج

  

 وكيل الك ية لشئون التع يم والطالب

 

   
 جيال ابراهيم مهريمحير أ.د.   أ.م.د. حسام الربن مصطفى

 

 

  

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


   
 

 

 
 

 
 

 ةـــلية الهندســك                                                           برنامج الهندسة الطبية والحيوية

   

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

 ...................السيد األستاذ الدكتور / مدير مستشفي 

 تحية طيبة وبعد ،،، 
برئاسة السيد أ8د8د/ السعيد  9/8/6112نحيط سيادتكم علما َ بأن مجلس كلية الطب والمنعقد بتاريخ 

عبد الهادي عميد كلية الطب ومدير مستشفيات جامعة المنصورة كان قد وافق علي تدريب طالب 
شرف بأن تلذا ن الهندسة جامعة المنصورة بمستشفاكم الموقربرنامج الهندسة الطبية والحيوية بكلية 

تم إرسالهم والذين سيلمده أسبوعين  لطالب المرشحين للتدريب في مستشفاكملسيادتكم أسماء ا نرسل
الخميس   يوموحتي  6118الموافق    88 / 88 /  السبت وذلك اعتباراً من يوملمستشفاكم للتدريب 

 ساعة ،  21بواقع  6118الموافق   88 / 88 / 

 معنا8 شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم 

 اسم الطالب م اسم الطالب م اسم الطالب م اسم الطالب م

جودي حسين عبدهللا  0 احمد السيد عبدهللا حماد  0
 المسيري

 روان محمد المحالوي 00  محمد عادل السواح 00

محمود الصديق محمد  07 احمد ابراهيم احمد هيبه 2  محمد متولي شريف سليم 7
  توفيق

 محير السير احير السير  02

  محمد جمال سعد محمد 02 محير ل ى محير الشربينى  03 حسام السيد العربي الماكن 2 سيف الدين محمد عبد اللطيف 3

أشرقت حسن طلعت  09  منةهللا اسامة السيد دويدار 04  محمد خير احمد عطا 9  نورهان محسن سعد غازى 4
 البدويهي

أحمد صبحى عبدالشافى على  05  هند رضا الباز 01 محمدايمن المهدي محمد  5
  الجندى

 ماهر محمد ماهر 71

 

 الطالب ومنحهم شهادة بالتدريب  ,,,يرجى من سيادتكم التكرم باستقبال 

 ،،،، حتراموافر التحية واالوتفضلوا بقبول 

 

 اليربر التنفيذى ل برنامج

 

  

 وكيل الك ية لشئون التع يم والطالب

   
 محير جيال ابراهيم مهريأ.د.   أ.م.د. حسام الربن مصطفى

 

 

  

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


   
 

 

 
 

 
 

 ةـــلية الهندســك                                                           برنامج الهندسة الطبية والحيوية

   

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

 ...................السيد األستاذ الدكتور / مدير مستشفي 

 تحية طيبة وبعد ،،، 
برئاسة السيد أ8د8د/ السعيد  9/8/6112نحيط سيادتكم علما َ بأن مجلس كلية الطب والمنعقد بتاريخ 

عبد الهادي عميد كلية الطب ومدير مستشفيات جامعة المنصورة كان قد وافق علي تدريب طالب 
شرف بأن تلذا ن الهندسة جامعة المنصورة بمستشفاكم الموقربرنامج الهندسة الطبية والحيوية بكلية 

تم إرسالهم والذين سيلمده أسبوعين  لطالب المرشحين للتدريب في مستشفاكملسيادتكم أسماء ا نرسل
الخميس   يوموحتي  6118الموافق    88 / 88 /  السبت وذلك اعتباراً من يوملمستشفاكم للتدريب 

 ساعة ،  21بواقع  6118الموافق   88 / 88 / 

 معنا8 شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم 

 اسم الطالب م اسم الطالب م اسم الطالب م اسم الطالب م

  عمرو عالء الدين 00 محمد عماد محمد ابراهيم 00  محمد عبدالهادى حداد 0  سمر عوض رفاعي 0

احمد محمد عبدهللا احمد  2 سوزان حاتم شفيق 7
  النحاس

  احمد احمد شفيق جاد 02 محيود لبرالينعم زبران 07

 ميرنا محمد صالح 02 عمرو عبدالعزيز عبدهللا 03  حسام مصباح البدراوى 2  محمد فوزي محمودشروق  3

محمد أحمد محمد أحمد السيد  4
 سرحان

فاطمه محسوب حلمي  09  حازم أيمن حازم على 04  زياد توفيق العدل 9
 سليمان

 اسراء احمد رشاد نعمة هللا 71 طارق محمد سليمان 05 إيمان عبدالبديع 01  حنين هشام محمد شحاته 5

 

 الطالب ومنحهم شهادة بالتدريب  ,,,يرجى من سيادتكم التكرم باستقبال 

 ،،،، حتراموافر التحية واالوتفضلوا بقبول 

 

 اليربر التنفيذى ل برنامج

  

 وكيل الك ية لشئون التع يم والطالب

 

   
 محير جيال ابراهيم مهريأ.د.   أ.م.د. حسام الربن مصطفى

 

  

http://engpro.mans.edu.eg/bme/
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 ...................السيد األستاذ الدكتور / مدير مستشفي 

 تحية طيبة وبعد ،،، 
برئاسة السيد أ8د8د/ السعيد  9/8/6112نحيط سيادتكم علما َ بأن مجلس كلية الطب والمنعقد بتاريخ 

عبد الهادي عميد كلية الطب ومدير مستشفيات جامعة المنصورة كان قد وافق علي تدريب طالب 
شرف بأن تلذا ن الهندسة جامعة المنصورة بمستشفاكم الموقربرنامج الهندسة الطبية والحيوية بكلية 

تم إرسالهم والذين سيلمده أسبوعين  لطالب المرشحين للتدريب في مستشفاكملسيادتكم أسماء ا نرسل
الخميس   يوموحتي  6118الموافق    88 / 88 /  السبت وذلك اعتباراً من يوملمستشفاكم للتدريب 

 ساعة ،  21بواقع  6118الموافق   88 / 88 / 

 معنا8 شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم 

 اسم الطالب م اسم الطالب م اسم الطالب م اسم الطالب م

 محمد ناصر ابراهيم برهام 00 صالح محير لبر الباسط  00 ميرنا محيود طيره 0 عمرو عادل بركات  0

  كمال عطوان الشحات 02 رشاد محمد رشاد 07  محمد احمد السعيد 2  احمد اشرف محمد ابراهيم 7

عبد الخالق ندا محمد مصطفى  3
  سعيد

  محمد مصطفي محمد 02 بهاء الدين وليد فؤاد عافيه 03 يمني حاتم عثمان عزالدين 2

  مجدي محمد اسماعيل 09  طارق لبيب فتحي 04 هدير محمود محمد السيد 9  محمد عصام محمود حلمى 4

بين: طايق ابراهيم ابوهاشم  5

 محير. 
  خالد السيد اسماعيل 71  السعيد المرسينهى  05 خالر بوسف بوسف ابوزبر  01

 

 الطالب ومنحهم شهادة بالتدريب  ,,,يرجى من سيادتكم التكرم باستقبال 

 ،،،، حتراموافر التحية واالوتفضلوا بقبول 

 

 اليربر التنفيذى ل برنامج

  

 وكيل الك ية لشئون التع يم والطالب

 

   
 ابراهيم مهريمحير جيال أ.د.   أ.م.د. حسام الربن مصطفى

 

  

http://engpro.mans.edu.eg/bme/
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 ...................السيد األستاذ الدكتور / مدير مستشفي 

 تحية طيبة وبعد ،،، 
برئاسة السيد أ8د8د/ السعيد  9/8/6112نحيط سيادتكم علما َ بأن مجلس كلية الطب والمنعقد بتاريخ 

عبد الهادي عميد كلية الطب ومدير مستشفيات جامعة المنصورة كان قد وافق علي تدريب طالب 
شرف بأن لذا نت الهندسة جامعة المنصورة بمستشفاكم الموقربرنامج الهندسة الطبية والحيوية بكلية 

تم إرسالهم والذين سيلمده أسبوعين  لطالب المرشحين للتدريب في مستشفاكملسيادتكم أسماء ا نرسل
الخميس   يوموحتي  6118الموافق    88 / 88 /  السبت وذلك اعتباراً من يوملمستشفاكم للتدريب 

 ساعة ،  21بواقع  6118الموافق   88 / 88 / 

 اونكم معنا8 شاكرين لسيادتكم حسن تع

 اسم الطالب م اسم الطالب م اسم الطالب م اسم الطالب م

  00 ليلي حامد عبد الرحمن حامد 00  محمد علي خليل اسماعيل 0 فاطمه محمد عرفه مصطفى 0

أحير محيود أحير لبر الهادى  2 أشرقت محمد السعيد 7

 :العرب
  02  نايف عبد المنعم جابر 07

  02  ماجد يحيى عبد العاطي 03  احمد شوقي متولي احمد 2  علي محمد العراقي 3

  09 محمد عوض شكري 04 مصطفى عبدهللا محمد سليمان 9 احمد عادل مصطفي محمد  4

  71  05  اسالم محمد سعد عوض 01  أحمد عماد شرف علي 5

 

 الطالب ومنحهم شهادة بالتدريب  ,,,يرجى من سيادتكم التكرم باستقبال 

 ،،،، حتراموافر التحية واالوتفضلوا بقبول 

 

 اليربر التنفيذى ل برنامج

 

  

 وكيل الك ية لشئون التع يم والطالب

   
 محير جيال ابراهيم مهريأ.د.   أ.م.د. حسام الربن مصطفى
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 : تعهد الطالب00ملحق 
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 : تقييم اسبوعي00ملحق 

 
 : دليل االتصال00ملحق 

Provided by Studentnformation  الطالب بواسطة تعبأ بيانات 

Student Name:   :اسم الطالب 

ID:  :رقم الطالب 

Company/Organization Name: :اسم الشركة القائمة بالتدريب 

 

Information Provided by Training Supervisor التدريب على المشرف بواسطة تعبأ بيانات 

Supervisor Name: التدريب: على المشرف اسم 

Position: الوظيفة: مسمى 

Starting Date of Training: الطالب: تدريب بداية تاريخ 

Mailing Address: 

Phone: 

Fax: 

E-mail: 

 
 Please affix company stamp here)قم باضافة ختم الجهة هنا     

 

 برنامج الهندسة الطبية و الحيوية –جامعة المنصورة  –الرجاء ارسال النموذج بعد االنتهاء من التدريب الى العنوان التالى: كلية الهندسة 
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 : منوذج استبيان الطالب للتدريب00ملحق 
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 : صور لبعض نشاطات طالبية و مشاريع اثناء التدريب الداخلي العملي للعام السابق00ملحق 
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 دريب للعام السابق: صور ملناقشات الت05ملحق 
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 : صيغة الكشف املستخدم لتقييم التدريب00ملحق 

مكان  املستو  اسم الطالب
 التدريب

عدد  التقرير
 الساعات

 التقييم

      
      
      
      
      
      
      

 

 

 يعتمد
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