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الجمعية العلمية السعودية للهندسة الطبية دورة عن الحساسات والمجسات االلكترونية والطبية  نظمت

ديسمبر( في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة  ٥١-٥١ايام ) ٤البروفيسور جون ويبستر لمدة  اقدمه

  شخص من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. ١٥الملك عبد العزيز بجده. حضر في هذه الدورة 

 

ومدى  دورةرئيس الجمعية الدكتور نزيه العثماني بالشكر للحاضرين لمشاركتهم في ال ألقىبداية الدورة 

لدورة بشكل عام وعن الجدول ذلك تطرق الدكتور نزيه عن ا عدكتساب العلم والمعرفة. بحرصهم إل

الهيئة السعودية للتخصصات الطبية رئيس الجمعية عن شكر. وخالل األربعة أيام لهذه الدورة خططالم

  .ساعات تعليمية 11ب للهذه الدورة ها اعتمادلدعم الجمعية و

 

للحساسات  المحاضرة مع البروفيسور جون ويبستر تطرق عن المصطلحات العلمية  بعد ذلك بدأت

والمجسات االلكترونية. وذكر ايضا عن خصائص الحساسات والمجسات المطلوبة والمناسبة لكل 

 :نواع الحساسات مثلأمستخدم مثل ) سرعة ردة الفعل، نسبة الخطأ( وتطرق بعد ذلك عن 

 Resistive Displacement Sensors 

 Inductive Displacement Sensors 

 Capacitive Displacement Sensors 

 Piezoelectric Transducer Sensors 

 Laser Interferometer Displacement Sensors 

 Flow Sensors  

 

بعد ذلك تطرق البروفيسور جون ويبستر عن أهم الخصائص الفيزيائية التي نحتاج لقياسها بإستخدام 

 ات والمجسات اإللكترونية منها: الحساس

  .قياس درجات الحرارة بأنواعها 

 قياس الضغط 

 قياس الفراغ 

 قياس القوة 

 

التعامل ة يوكيف ة عملهاليأحساسات الفوق صوتية من ناحية ال لها في الدورةتطرق من المواضيع التي و

البروفيسور عن الحساسات  يضا تطرقأو استخداماتها في الحياة العملية. وذكر بعض االمثلة عنمعها ،

عن  وتضمنت الدورة. لية عملها ومميزاتهاأعن االلياف البصرية تعريفها وو الضوئية والمغناطيسية

وما هيا األجهزة المستخدمة  وما الهدف من قياسها في الحياة العمليةبالحساسات الضغط وكيفية قياسها 

 لحساسات والطريقة العلمية لقياسها. ، وأيضا تطرق لقياس الفراغ باستخدام اللتعامل معها 



ومن المواضيع التي تضمن هذه الدورة اإلشارات الحيوية الطبية. فقد تطرق البروفيسور عن بعض من 

هذه اإلشارات التي يتم إلتقاطها عن طريق الحساسات والمجسات من جسم الكائن الحي وكيفية التعامل 

 معها وتحليلها بطريقة علمية صحيحة يمكن االستفادة منها. 

 

فت سالمة كلمة الختام شكر فيها البروفيسور أالمهندس رالمسؤول المالي للجمعية لقى أوفي ختام الدورة 

جون ويبستر عن المادة العلمية التي قدمها طيلة فترة الدورة وشكر الطالب والمهندسين المشاركين في 

لمهندس سمير اأمين الجمعية لقى أيضا أن يكونوا قد استفادوا من خالل هذه الدورة . وأالدورة الذي تمنى 

بو لوز كلمة شكر للبروفيسور جون ويبستر على الجهد المبذول في الدورة وشكر الحاضرين لتفاعلهم أ

كل من  قاموفي نهاية الدورة . خالل فترة الدورة وتمنى لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية

ركين في الدورة ,علما بأن بتوزيع الشهادات للمشا فت سالمة أالبروفيسور جون ويبستر والمهندس ر

ساعات تعليمية من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الطبية . أيضا قدمت الجمعية  11الدورة معتمدة ب 

 شهادات التقدير للمنظمين المتطوعين الذين ساهموا في نجاح هذه الدورة.
 

 المتطوعين لتنظيم الدورة وهم: أسماء 

 م. عبد اهلل بيران 

  م. أحمد الزهراني 

 م. فراس عبدات 

 الطالب بهاء الحبيشي 

  الطالب علي باقبص 

 
 ركين في الدورة:االمش أسماء

 إبراهيم فيصل شريان سعيد محمد 

 إبراهيم محمد بالحارث 

 أحمد عبدالرحيم أبوعوف 

 أحمد علي العثامين 

 أحمد وليد محمد كحيل 

 أنس السيد صالح عبداهلل 

 حسن محمد الشيخ 

 خالد سليمان الحنيطي 

 د.عبدالحميد فؤاد الخطيب 

 سمر صالح الدين سري حسن 

 صالح محمد قاسم الحدادي 

 عبدالرحيم محمد العمودي 

 عبدالكريم سيف منصر 

 عدنان أيمن ريس 

 عالء مصطفى نوري 

 علي محمد الحسن 

 عمار محمد نصير 

 عهد محمد مسعود 

 عيسى محمد عيسى المتولي 



 محمد أحمد حسين بصيل 

 محمد أحمد صالح حنش 

 عفر محمد حمزةمحمد ج 

 محمد حسنين أحمد 

 محمد حسين النجار 

 محمد صبحي سعيد المرعي 

 محمد عزت حسن شافعي 

 محمد وليد محمد كحيل 

 مصطفى حسن بنجر 

 مصطفى محمد الجندي 

 هتان عبدالرحمن باحويرث 

 

 دور الجهات التي شاركت وساعدت في اتمام هذه الدورة:

 بشكل كامل تنظيم وتجهيز وإعداد الدورة: الجمعية العلمية السعودية للهندسة الطبية. 

  :طيلة فترة الدورة. ةتجهيز الوجبات الخفيفشركة إيليت للتموين 

 تجهيز وتنظيم قاعة الدورة. :مسؤولي قاعة الملك فيصل للمؤتمرات 

 

 

 رابط صور الدورة:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151371553810090.525447.604320089&type=

3&l=e7d4cc6caa 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151371553810090.525447.604320089&type=3&l=e7d4cc6caa
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151371553810090.525447.604320089&type=3&l=e7d4cc6caa


 الصحفية البيانات :ولاأل الملحق

 للدورة
 

 

 

  



 

 

 

 

الملصقات  :انيالث الملحق

 اإلعالنية ومحتوى الدورة
 

  



 



 



 


