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 كلٌة الطب

نشأة الكلية

نشئت هلٌة ألطب ألبشرى في جامعة ألفٌوم ه فرع لنل
 
ٌة ط ب أ

ألكص   ر ألعٌج   ى جامع   ة ألك   اجرب  لل   م أا   ج ا ة لر ب   ة م   وأطجى 

 ألفٌوم  لٌادأثهم ألشعبٌة  ألسٌااٌة. 

 اٌقطخ اٌجؾض١خ ٌى١ٍخ اٌطت 

 عبِعخ اٌف١َٛ

2022-2026 
 على أاجكالل فرع ألنلٌة  الفٌوم لٌصبح  31/7/1996 أفق م لس جامعة ألكاجرب فى

لط        اع أللطأا        ا  ألطبٌ        ة ف        ى  هلٌ        ة ط        ب ألفٌ        وم خٌ        ح  أفك        ت علٌ          ل ج        ة

 ل دفع        ة م          ألنلٌ        ة ف        ى ألع        ام أل         امعى  م.31/10/1996
 
 ل        ل ث        م ثن        رً  أ

   م.2000/2001

 على لل امعا  فى
 
على إنشاء 7/5/1995 لل  أفق ألم لس أل

  
 
ف   رع لنلٌ   ة ط   ب ألكص   ر ألعٌج   ى  ف   رع أل امع   ة     الفٌوم      لأ

( 50 كب    ول   1995/1996أللطأا    ة  ه    ا ف    ى ألع    ام أل     امعى 

 دطأا   جهم  ص  فة م لج   ة  نلٌ   ة ط   ب ألكص   ر 
 
أ ثب   لأ

 
طال  ب عل   ى أ

  ألناب ة  ف رع 
ا
ألعٌجى   امعة ألكاجرب لد ٌ  أا جنمال ألمجش ا

 هلٌة ألطب  الفٌوم. 
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 ِملِخ

 

 

٠ؼزجو اٌجؾش اٌؼٍّٝ ٘ٛ اٌمبؽوح األٍب١ٍخ ٌٍزملَ ػٓ ؽو٠ك االثزىبه ٚ رمل٠ُ ؽٍٛي ػ١ٍّخ ٌّشىالد اٌّغزّغ اٌّؾ١ؾ ٌنا ؽوطذ 

و١ٍخ ؽت عبِؼخ اٌف١َٛ ػٍٝ ػوٚهح ٚعٛك فطخ ِىزٛثخ ِزفك ػ١ٍٙب ِٓ ع١ّغ األلَبَ رٛػؼ األ٘لاف اٌجؾض١خ فالي اٌقٌّ 

د اٌّمجٍخ ِج١ٕخ ػٍٝ رؾ١ًٍ ع١ل ٌٍّشىٍخ اٌظؾ١خ إلل١ٍُ اٌى١ٍخ ٚ اٌغبِؼخ ٚ ِزٛافمخ ِغ األ٘لاف االٍزوار١غ١خ ٌٍى١ٍخ ٚ اٌقطخ ٍٕٛا

 َ 0202اٌجؾض١خ ٌٍغبِؼخ ٚ فطخ اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ 

زىّبي ِب رُ ؽوؽٗ ِٓ وّب هٚػٝ فٟ اٌقطخ اٌملهح ػٍٝ اٌزطج١ك فٟ ػٛء ػؼف اٌّٛاهك اٌنار١خ ٌٍى١ٍخ ٚ ِؾبٌٚخ رؾم١ك اٚ اٍ

 0201-0216ا٘لاف ثبٌقطخ اٌجؾض١خ اٌَبثمخ ٌٍى١ٍخ 

 

 اٌوؤ٠خ ٚاٌوٍبٌخ ٚاأل٘لاف االٍزوار١غ١خ ٌٍى١ٍخ

 Visionهؤ٠خ اٌى١ٍخ 

 ٠ٍجٝ ثّب اٌؼٍّٟ ٚاٌجؾش اٌزؼ١ٍُ فٝ ٚك١ٌٚب ٚال١ّ١ٍب ِؾ١ٍب ِٚز١ّيح هائلح ِإٍَخ رظجؼ أْ اٌٝ اٌف١َٛ عبِؼخ اٌطت و١ٍخ رزطٍغ

 .اٌّغزّغ دئؽز١بعب

 Missionهٍبٌخ اٌى١ٍخ 

 اٌطج١خ إٌّظِٛخ رط٠ٛو فٝ اإلٍٙبَ ػٍٝ لبكه٠ٓ ٚػ١ٍّب ١ِٕٙب ِز١ّي٠ٓ ٚثبؽض١ٓ أؽجبء ئػلاك اٌٝ اٌف١َٛ عبِؼخ-اٌطت و١ٍخ رَؼٝ

 فلِبد ٠ُرمل ٚاٌٝ اٌّغزّؼ١خ ثبٌّشبوً ِورجطخ ك١ٌٚب ِز١ّيح ٚثؾٛس ٌٍَّزغلاد ِٛاوجخ ِزطٛهح أوبك١ّ٠خ ثواِظ فالي ِٓ ٚمٌه

 اٌّغزّؼ١خ. ٚاألفالل١بد اٌم١ُ ِٓ اؽبه فٝ ٚمٌه اٌّؾٍٝ اٌّغزّغ ر١ّٕخ فٝ رَبُ٘ ؽج١خ

 Strategic Objectivesأ٘لاف اٌى١ٍخ االٍزوار١غ١خ 

 اٌزب١ٌخ: األ٘لاف ٚ اٌغب٠بد  رؾم١ك ئٌٝ اٌف١َٛ عبِؼخ – اٌطت و١ٍخ رَؼٟ

 األٌٚٝ: ِٕظِٛخ ئكاه٠خ ماد فىو اٍزوار١غٟ 

 ٍزوار١غ١خاأل٘لاف اال

 رط٠ٛو وفبءح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ثبٌى١ٍخ .1

 رفؼ١ً اإلكاهح االٍزوار١غ١خ ثبٌى١ٍخ .0

 رط٠ٛو ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌٍى١ٍخ ٌّالئّخ اٌَّزغلاد  .0

 رفؼ١ً اٌزؾٛي ئٌٝ اإلكاهح اٌول١ّخ  .4

 اٌغب٠خ اٌضب١ٔخ: ِٕظِٛخ رع١ّ١ٍخ ِزطٛهح ِٛاوجخ ٌٍَّزغلاد 

 األ٘لاف االٍزوار١غ١خ

 كهاٍبد ػ١ٍب( -ألوبك١ّ٠خ اٌؾب١ٌخ )ثىبٌٛه٠ًٛرط٠ٛو اٌجواِظ ا .1

 كهاٍبد ػ١ٍب( -اٍزؾلاس ثواِظ عل٠لح رالئُ اٌَّزغلاد فٟ ػبٌُ اٌطت )ثىبٌٛه٠ًٛ .0
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 كهاٍبد ػ١ٍب( -رجٕٝ اٍزوار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ اٌطجٟ اٌَّزّو ٚاٍزوار١غ١بد اٌزم٠ُٛ اٌَّزّو )ثىبٌٛه٠ًٛ .0

 كهاٍبد ػ١ٍب( -ًٛرط٠ٛو ِٕظِٛخ كػُ للهاد ِٚٙبهاد اٌطالة )ثىبٌٛه٠ .4

 رؾ١َٓ وفبءح اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌى١ٍخ  .5

 اٌغب٠خ اٌضبٌضخ: ِٕظِٛخ ثؾض١خ ِزطٛهح ِورجطخ ثبٌّغزّع 

 األ٘لاف االٍزوار١غ١خ

 رط٠ٛو اٌج١ئخ اٌجؾض١خ ثبٌى١ٍخ  .1

 اٍزؾلاس شواوبد ثؾض١خ ِؾ١ٍخ ٚئل١ّ١ٍخ ٚك١ٌٚخ .0

 ؼ١خرط٠ٛو ِٕظِٛخ اٌجؾش اٌؼٍّٝ اٌّجٕٝ ػٍٝ االؽز١بعبد اٌّغزّ .0

 رط٠ٛو ِٕظِٛخ إٌشو اٌؼٍّٝ ثبٌى١ٍخ .4

 اٌغب٠خ اٌواثعخ: رعي٠ي ِىبٔخ اٌى١ٍخ فٟ اٌّغزّع اٌّؾٍٟ 

 األ٘لاف االٍزوار١غ١خ

 ثٕبء شواوبد ِغ ِإٍَبد ِغزّؼ١خ  

 رط٠ٛو اٌقلِبد اٌظؾ١خ اٌّملِخ ٌٍّغزّغ اٌّؾٍٟ 

 رؾ١َٓ اٌٛػٟ اٌظؾٟ ٚاٌج١ئٝ ثبٌّغزّغ اٌّؾٍٟ 

 غ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخاٍزؾلاس ٚؽلاد ٌقلِخ اٌّغزّ 

 اٌع١ٍّخ: األلَبَ

  ٠ٍٝ: وّب ِزقظض عٍّٝ لَُ 35 علك اٌف١َٛ ثغبِعخ اٌجشوٜ اٌطت ٌى١ٍخ اٌلاف١ٍخ اٌالئؾخ رزؼّٓ

 اٌف١َ١ٌٛٛعٝ .2 اٌزشو٠ؼ ٚعٍُ األعٕخ .1

 ٚاٌج١ٌٛٛع١ب اٌغي٠ئ١خ اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ .4 اٌَٙزٌٛٛعٝ .3

 ؽت األؽفبي .6 اٌطف١ٍ١بد .5

 بء ٚاٌز١ٌٛلاِواع إٌَ .8 وٛٚع١ب اٌطج١خاٌفبهِب .7

 اٌغواؽخ اٌعبِخ .10 اٌجبصٌٛٛعٟ .9

 اِواع اٌجبؽٕخ اٌعبِخ .12 ا١ٌّىوٚث١ٌٛٛعٟ .11

 ؽت اٌمٍت ٚاألٚع١خ اٌل٠ِٛخ .14 اٌطت اٌشوعٟ ٚاٌََّٛ .13

 األِواع اٌظله٠خ  .16 اٌظؾخ اٌعبِخ ٚؽت اٌّغزّع .15

 األِواع اٌّزٛؽٕخ .18 ؽت ٚعواؽخ اِواع اٌع١ْٛ .17

 اٌوِٚبر١يَ ٚاٌزأ١ً٘ .20 األٔف ٚاألمْ ٚاٌؾٕغوح  .19
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 األِواع اٌغٍل٠خ ٚاٌزٕب١ٍٍخ .22 ع١بد اٌَّ .21

 األِواع اٌعظج١خ .24 اٌزقبؽت .23

 األِواع إٌف١َخ .26 عواؽخ اٌَّبٌه اٌج١ٌٛخ ٚاٌزٕب١ٍٍخ .25

 اٌجبصٌٛٛع١ب األو١ٕ١ٍى١خ  .28 عواؽخ اٌعظبَ .27

 األشعخ اٌزشق١ظ١خ .30 عواؽخ اٌمٍت ٚاٌظله .29

 ؽت األٍوح .32 عواؽخ اٌّـ ٚاألعظبة .31

 بالد اٌؾوعخؽت اٌؾ .34 اٌزقل٠و ٚاٌعٕب٠خ اٌّوويح اٌغواؽ١خ .33

  ؽت األٚهاَ .35

 اٌلهعبد اٌع١ٍّخ

 اٌزب١ٌخ: اٌؼ١ٍّخ اٌلهعبد اٌجشوٜ اٌطت و١ٍخ ِغٌٍ الزواػ ػٍٝ ثٕبء   اٌف١َٛ عبِؼخ رّٕؼ

 ِوؽٍخ اٌجىبٌٛه٠ًٛ: -أٚال

 رّٕؼ عبِؼخ اٌف١َٛ ثٕبء  ػٍٝ الزواػ ِغٌٍ و١ٍخ اٌطت اٌجشوٜ كهعخ ثىبٌٛه٠ًٛ اٌطت ٚاٌغواؽخ.

 د اٌع١ٍب: ِوؽٍخ اٌلهاٍب -صب١ٔب

  0212/0211 ثلأد اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍخ اػزجبها ِٓ اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

 رّٕؼ عبِؼخ اٌف١َٛ ثٕبء  ػٍٝ الزواػ ِغٌٍ و١ٍخ اٌطت اٌجشوٜ اٌلهعبد اٌؼ١ٍّخ اٌزب١ٌخ:

 أ . كهعخ اٌّبعَز١و فٝ:

Degree in English ثبٌٍغخ اٌعوث١خ اٌلهعخ َ 

Anatomy and Embryology  1 ٚاألعٕخاٌزشو٠ؼ 

Histology ٍُ2 األَٔغخ ٚاٌقال٠ب ػ 

Medical Biochemistry and Molecular 

Biology 
 3 اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ اٌطج١خ ٚاٌج١ٌٛٛع١ب اٌغي٠ئ١خ

Medical Physiology 4 اٌف١ٌَٛٛع١ب اٌطج١خ 

Medical Parasitology 5 اٌطف١ٍ١بد اٌطج١خ 

Medical Microbiology and Immunology ٌ6 ١ّىوٚث١ٌٛٛع١ب اٌطج١خ ٚإٌّبػخا 

Medical Pharmacology ٌٛٛ7 ع١ب اٌطج١خاٌفبهِبو 

Pathology 8 اٌجبصٌٛٛع١ب 

Internal Medicine 9 األِواع اٌجبؽٕخ اٌؼبِخ 

General Surgery 10 اٌغواؽخ اٌؼبِخ 
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Degree in English ثبٌٍغخ اٌعوث١خ اٌلهعخ َ 

Pediatrics 11 ؽت األؽفبي 

Neurology and Psychiatry 12 إٌفَٟ ؽت اٌّـ ٚاألػظبة ٚاٌطت 

Cardiovascular Diseases 13 أِواع اٌمٍت ٚاألٚػ١خ اٌل٠ِٛخ 

Dermatology, Venereology and 

Andrology 
 14 األِواع اٌغٍل٠خ ٚاٌزٕب١ٍٍخ ٚأِواع اٌنوٛهح

Occupational and Environmental 

Medicine 
 15 ؽت اٌّٙٓ ٚاٌج١ئخ

Forensic Medicine and Toxicology 16 وػٟ ٚاٌََّٛاٌطت اٌش 

Community Medicine and Public Health 17 ؽت اٌّغزّغ ٚاٌظؾخ اٌؼبِخ 

Tropical Medicine 18 ؽت إٌّبؽك اٌؾبهح 

Chest Diseases 19 األِواع اٌظله٠خ 

General Intensive Care 20 اٌوػب٠خ اٌّوويح اٌؼبِخ 

Clinical Pathology 21 اٌجبصٌٛٛع١ب اإلو١ٕ١ٍى١خ 

Orthopedic Surgery َ22 عواؽخ اٌؼظب 

Anesthesia 23 اٌزقل٠و 

Obstetrics and Gynecology 24 اٌز١ٌٛل ٚأِواع إٌَبء 

Radiodiagnosis 25 األشؼخ اٌزشق١ظ١خ 

Clinical Oncology and Nuclear Medicine ٌٕٞٚٛ26 ػالط األٚهاَ ٚاٌطت ا 

Rheumatology and Rehabilitation َ27 ٚاٌزأ١ً٘ اٌوِٚبر١ي 

Family Medicine 28 ؽت األٍوح اٌظؾ١خ 

Ophthalmology and Ophthalmic Surgery ٓ29 ؽت ٚعواؽخ اٌؼ١ 

Otorhinolaryngology 30 ؽت ٚعواؽخ األٔف ٚاألمْ ٚاٌؾٕغوح 

Urology 
كهعخ اٌّبعَز١و فٟ عواؽخ اٌَّبٌه اٌج١ٌٛخ 

 ٚاٌزٕب١ٍٍخ
31 

Audiology 32 اٌَّؼ١بد 

Phoniatrics 33 أِواع اٌزقبؽت 

Clinical Hematology 34 أِواع اٌلَ اإلو١ٕ١ٍى١خ 

Infection Prevention and Control ٜٚ35 ِىبفؾخ اٌؼل 
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 ة. كهعخ اٌلوزٛهاٖ فٝ:

Degree in English ثبٌٍغخ اٌعوث١خ اٌلهعخ َ 

Anatomy and Embryology 1 اٌزشو٠ؼ ٚاألعٕخ 

Histology 2 ٌق١ٍخػٍُ األَٔغخ ٚا 

Biochemistry and Molecular Biology 3 اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ اٌطج١خ ٚاٌج١ٌٛٛع١ب اٌغي٠ئ١خ 

Medical Physiology 4 اٌف١ٌَٛٛع١ب اٌطج١خ 

Medical Parasitology 5 اٌطف١ٍ١بد اٌطج١خ 

Medical Microbiology and Immunology 6 ا١ٌّىوٚث١ٌٛٛع١ب اٌطج١خ ٚإٌّبػخ 

Medical Pharmacology 7 ػٍُ اٌفبهِبوٌٛٛع١ب اإلو١ٕ١ٍى١خ 

Pathology 8 اٌجبصٌٛٛع١ب 

Internal Medicine 9 األِواع اٌجبؽٕخ اٌؼبِخ 

General Surgery 10 اٌغواؽخ اٌؼبِخ 

Pediatrics 11 ؽت األؽفبي 

Venereology and Andrology 12 األِواع اٌزٕب١ٍٍخ ٚأِواع اٌنوٛهح 

Neurology ٚ 13 األػظبةؽت اٌّـ 

Psychiatry َٟ14 اٌطت إٌف 

Chest Diseases 15 األِواع اٌظله٠خ 

Ophthalmology And Ophthalmic Surgery ٓ16 ؽت ٚعواؽخ اٌؼ١ 

Urology 17 عواؽخ َِبٌه ث١ٌٛخ 

Otorhinolaryngology 18 ؽت ٚعواؽخ األمْ ٚاألٔف ٚاٌؾٕغوح 

Orthopedic Surgery َ19 عواؽخ اٌؼظب 

Anesthesia 20 اٌزقل٠و 

Cardiovascular Diseases 21 أِواع اٌمٍت ٚاألٚػ١خ اٌل٠ِٛخ 

Dermatology 22 األِواع اٌغٍل٠خ 

Occupational and Environmental 

Medicine 
 23 ؽت اٌّٙٓ ٚاٌج١ئخ

Forensic Medicine and Toxicology ٌََّٛ24 اٌطت اٌشوػٟ ٚا 

Community Medicine and Public Health 25 ؽت اٌّغزّغ ٚاٌظؾخ اٌؼبِخ 

Tropical Medicine 26 ؽت إٌّبؽك اٌؾبهح 

Clinical Pathology 27 اٌجبصٌٛٛع١ب اإلو١ٕ١ٍى١خ 

Audiology 28 أِواع اٌَّغ 

Phoniatrics 29 أِواع اٌزقبؽت 

Obstetrics and Gynecology 30 اٌز١ٌٛل ٚأِواع إٌَبء 

Diagnostic Radiology 31 شؼخ اٌزشق١ظ١خاأل 

Clinical Oncology and Nuclear Medicine ٌٕٞٚٛ32 ػالط األٚهاَ ٚاٌطت ا 

Rheumatology 33 األِواع اٌوِٚبر١ي١ِخ 

General Intensive Care 34 اٌوػب٠خ اٌّوويح اٌؼبِخ 

Cardio Thoracic Surgery 35 عواؽخ اٌمٍت ٚاٌظله 

Medical Doctorate in Neurosurgery ٞ36 عواؽخ اٌّـ ٚاألػظبة ٚاٌؼّٛك اٌفمو 

Family Medicine 37 ؽت األٍوح 

Clinical Hematology 38 أِواع اٌلَ اإلو١ٕ١ٍى١خ 
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 اٌىٛاكه اٌع١ٍّخ

رؼزجو و١ٍخ اٌطت ِٓ اٌى١ٍبد اٌزٟ ثٙب ػلك ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ِٕبٍت ٌؼلك اٌطالة ؽجمب ٌّؼب١٠و ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌؼّبْ عٛكح 

 ( ػؼٛ ١٘ئخ ِؼبٚٔخ ِٛىػ١ٓ ػٍٝ األلَبَ اٌّقزٍفخ ثبٌى١ٍخ وّب ٠ٍٝ:026( ػؼٛ ١٘ئخ رله٠ٌ ٚػلك )000زؼ١ٍُ ٚػلكُ٘ )اٌ

 2021/2022ث١بْ ثأعلاك أعؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٚا١ٌٙئخ اٌّعبٚٔخ ثى١ٍخ اٌطت اٌجشوٜ ثغبِعخ اٌف١َٛ

 اإلعّبٌٝ ا١ٌٙئخ اٌّعبٚٔخ اعؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ اٌمَُ اٌعٍّٟ َ

أٍزبم  أٍزبم ِزفوغ

 عبًِ

أٍزبم 

 َِبعل

ِلهً  ِلهً

 َِبعل

 ِع١ل

 14 0 0 8 1 - - اٌف١ٌَٛٛعٟ  1

 00 7 4 9 1 1 - اٌَٙزٌٛٛعٟ 2

 17 4 6 6 - 1 - اٌزشو٠ؼ  3

 19 5 1 7 5 1 - اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ 4

 17 4 0 7 1 1 1 اٌطف١ٍ١بد 5

 19 6 0 7 0 - 1 اٌفبهِب 6

 02 12 0 5 1 1 - اٌجبصٌٛٛعٟ 7

 19 5 0 7 1 0 1 ا١ٌّىوٚث١ٌٛٛعٟ 8

اٌطت اٌشوعٟ  9

 ٚاٌََّٛ

- 1 5 0 0 6 17 

اٌظؾخ اٌعبِخ  10

 ٚؽت اٌّغزّع

- 1 6 0 0 6 18 

ؽت ٚعواؽخ  11

 اِواع اٌع١ْٛ

1 - 0 15 6 0 08 

األٔف ٚاألمْ  12

ٚاٌؾٕغوح 

ٚاٌَّع١بد 

 ٚاٌزقبؽت

1 0 5 11 12 1 02 

 02 1 7 12 0 8 1 ؽت األؽفبي 13

اِواع إٌَبء  14

 ٚاٌز١ٌٛل

1 1 6 6 9 1 04 

ؽت اٌغواؽخ  15

 اٌعبِخ

1 9 5 10 12 1 08 

اِواع اٌجبؽٕخ  16

 اٌعبِخ

1 1 6 14 12 - 00 

ؽت اٌمٍت  17

 ٚاألٚع١خ اٌل٠ِٛخ

1 - 1 8 4 1 15 

األِواع  18

 اٌظله٠خ 

- 4 1 0 1 1 12 

األِواع  19

 اٌّزٛؽٕخ

- 1 1 0 5 1 12 
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اٌوِٚبر١يَ  20

 ٚاٌزأ١ً٘

- 1 5 1 0 - 9 

األِواع اٌغٍل٠خ  21

 ٚاٌزٕب١ٍٍخ

1 - 0 7 0 0 14 

األِواع  22

 اٌعظج١خ

- 0 0 5 5 1 16 

 4 1 1 1 1 - - األِواع إٌف١َخ 23

اٌجبصٌٛٛع١ب  24

 األو١ٕ١ٍى١خ 

0 0 5 7 8 0 08 

األشعخ  25

 اٌزشق١ظ١خ

- 0 0 7 6 0 19 

عواؽخ اٌَّبٌه  26

اٌج١ٌٛخ 

 ٚاٌزٕب١ٍٍخ

- 4 0 5 4 0 19 

 19 0 7 6 0 0 - عواؽخ اٌعظبَ 27

عواؽخ اٌمٍت  28

 ٚاٌظله

- 1 1 4 0 1 9 

عواؽخ اٌّـ  29

 ٚاألعظبة

- - - 7 1 0 11 

اٌزقل٠و ٚاٌعٕب٠خ  30

اٌّوويح 

 اٌغواؽ١خ

- 1 5 15 12 4 05 

ؽت اٌؾبالد  31

 اٌؾوعخ

- - 1 4 12 0 17 

 1 - - 1 - - - ؽت األٍوح 32

 1 - - 1 - - - َؽت األٚها 33

 597 87 147 001 77 50 10 اإلعّبٌٟ 

 

 

 اٌطالة

٠ٕمَُ اٌطالة ثى١ٍخ اٌطت اٌجشوٜ ئٌٝ ٔٛػ١ٓ:  ؽالة اٌجىبٌٛه٠ًٛ )ؽالة إٌَٛاد اٌَزخ ٌٍى١ٍخ( ٚؽالة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب 

٠ك ى٠بكح أػلاك اٌّمج١ٌٛٓ ػٓ )ِبعَز١و ٚكوزٛهاٖ(. ٚلل ٌٛؽع اٌي٠بكح ا٠ٌَٕٛخ اٌَّزّوح فٟ أػلاك ؽالة اٌجىبٌٛه٠ًٛ ػٓ ؽو

ؽو٠ك ِىزت اٌز١َٕك. ٚونٌه اٌي٠بكح فٟ أػلاك ؽالة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ِٕن ثلا٠خ اإلػالْ ػٓ لجٛي اٌقو٠غ١ٓ ٌزَغ١ً كهعبد 

 اٌّبعَز١و ٚاٌلوزٛهاٖ. 

ب ثى١ٍخ اٌطت اٌجشوٜ فالي ف١ّب ٠ٍٟ ث١بْ ثأػلاك اٌطالة اٌّم١ل٠ٓ ثبٌى١ٍخ ٍٛاء فٟ ِوؽٍخ اٌجىبٌٛه٠ًٛ أٚ ِوؽٍخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍ

 َ.2017/2022إٌَٛاد اٌقٌّ اٌّبػ١خ
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  2022/2017أعلاك اٌطالة اٌّمج١ٌٛٓ ثى١ٍخ اٌطت اٌجشوٜ فالي اٌفزوح 

 اإلعّبٌٝ اٌٛافل٠ٓ اٌّظو١٠ٓ اٌعبَ اٌغبِعٝ

 ئٔبس موٛه ئٔبس موٛه

2017/2018 449 847 09 11 1046 

2018/2019 519 825 54 16 1094 

2019/2020 642 869 57 16 1580 

2020/2021 080 1107 69 10 1590 

2021/2022 876 1100 68 00 0289 

 8220 78 087 4771 0867 اإلعّبٌٝ

 

 2022/2017ئعّبٌٝ أعلاك اٌطالة اٌّم١ل٠ٓ فٟ ِوؽٍخ اٌلهاٍبد اٌع١ٍب ثى١ٍخ اٌطت اٌجشوٜ فالي اٌفزوح 

-2018 2018-2017 اعلاك اٌطالة

2019 

2019-2020 2020-2021 2021-

2022 

 اإلعّبٌٝ

 239 56 35 68 49 31 ِبعَز١و

 219 - 39 74 66 40 كوزٛهاح

 458 56 74 142 115 71 اإلعّبٌٝ

 

 2022/2017علك كهعبد اٌلهاٍبد اٌع١ٍب اٌزٝ ِٕؾزٙب اٌى١ٍخ فالي اٌفزوح

علك اٌلهعبد 

 إٌّّٛؽخ

2017-2018 2018-

2019 

2019-2020 2020-2021 2021-

2022 

 إلعّبٌٝا

 307 37 46 114 38 72 ِبعَز١و

 73 7 8 14 15 29 كوزٛهاح

 380 44 54 128 53 101 اإلعّبٌٝ
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 رطٛه أػلاك اٌطالة اٌٍّزؾم١ٓ ثجواِظ اٌّبعَز١و ٚاٌلوزٛهاح

 

 

 رطٛه أػلاك اٌؾبط١ٍٓ ػٍٝ كهعزٟ اٌّبعَز١و ٚاٌلوزٛهاح
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 اٌٛػع اٌزٕبفَٝ ٌٍى١ٍخ 

ٌى١ٍخ اٌطت اٌجشوٜ ثغبِؼخ اٌف١َٛ ثّب ٠ٕشوٖ أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ثبٌى١ٍخ ِٓ أثؾبس ػ١ٍّخ كاف١ٍب ٚفبهع١ب ،  ٠ّضً اٌٛػغ اٌزٕبفَٝ

 ٠ّٚىٓ رّض١ً مٌه فالي اٌقٌّ ٍٕٛاد اٌّبػ١خ وّب ٠ٍٝ:

 2021 - 2017ؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فالي اٌفزوح أعلاك األثؾبس إٌّشٛهح ِٓ لجً أع

 ٛهحعلك األثؾبس إٌّش اٌعبَ اٌغبِعٟ

2018/2017 69 

2019/2018 76 

2020/2019 70 

2021/2020 80 

2022/2021 78 

 373 اإلعّبٌٟ 
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ونٌه ٠ّضً اٌٛػغ اٌزٕبفَٝ ٌٍى١ٍخ ثّب ؽظً ػ١ٍٗ اٌَبكح أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ثبٌى١ٍخ ِٓ عٛائي ػ١ٍّخ فالي اٌقٌّ ٍٕٛاد 

 اٌّبػ١خ ٚ٘ٝ:

 اٍُ اٌغبئيح
علك اٌؾبط١ٍٓ عٍٝ 

 غبئيحاٌ

 1 االفزواع ثواءح فٟ اٌزشغ١ؼ١خ اٌف١َٛ عبِؼخ عبئيح

 06 عبئيح عبِؼخ اٌف١َٛ اٌزشغ١ؼ١خ فٟ اٌزولٝ ٌٍلهعبد األػٍٝ

 070 عبئيح عبِؼخ اٌف١َٛ ٌٍز١ّي فٝ إٌشو اٌؼٍّٝ

 عبئيح عبِؼخ اٌف١َٛ ٌٍؾبط١ٍٓ ػٍٝ اٌّبعَز١و ٚاٌلوزٛهاٖ

 
001 

 اٌؼٍّٟ أ١ٌفاٌز فٟ اٌزشغ١ؼ١خ اٌف١َٛ عبِؼخ عبئيح

 
0 

 اٌج١ئخ ٚر١ّٕخ اٌّغزّغ فلِخ فٟ ٌٍزفٛق اٌف١َٛ عبِؼخ عبئيح

 
1 

 اٌؼٍّٟ ٌٍمطبع اٌزمل٠و٠خ اٌف١َٛ عبِؼخ عبئيح

 
0 
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 اٌّواوي اٌجؾض١خ ٚاٌقل١ِخ

 اٌٛؽلاد ماد اٌطبثع اٌقبص:

 :ٚؽلاد ماد ؽبثغ فبص وب٢رٝ 3رؼُ و١ٍخ اٌطت اٌجشوٜ ثغبِؼخ اٌف١َٛ ػلك 

 اٌطجٝ ٚر١ّٕخ اٌّٙبهادٚؽلح اٌزع١ٍ ُ 

ٚاٌزٝ رٙلف اٌٝ رٛف١و االؽز١بط اٌلائُ ِٓ  0218 \1\5ٚ٘ٝ ٚؽلح ماد ؽبثغ فبص رّذ اٌّٛافمخ ػ١ٍٙب ٚرشى١ٍٙب ثزبه٠ـ  

 اٌجواِظ اٌزله٠ج١خ ٚإٌشبؽبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍقلِبد اٌطج١خ اٌغبِؼ١خ ٚر١ٍٛغ ٔطبق اٌجواِظ اٌزله٠ج١خ ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌّؾٍٝ

 اٌطجٟ:اإلؽظبء  ٚؽلح 

 ٚرٙلف ئٌٝ:

 ثؾش( ِٓ إٌبؽ١خ اإلؽظبئ١خ ٚؽَبة ؽغُ اٌؼ١ٕخ ٌٍجؾش. -كوزٛهاٖ -ِواعؼخ ثوٚرٛوٛالد اٌوٍبئً اٌؼ١ٍّخ )ِبعَز١و .1

 ػًّ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ ٌٍوٍبئً ٚاألثؾبس.  .0

 رله٠ت ؽالة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ػٍٟ ِٕٙظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاإلؽظبء. .0

 ٚؽلح ماد ؽبثغ فبص( بس اٌطت اٌشوعٝ ٚاٌََِّٛووي االٍزشبهاد اٌطج١خ ٚاٌشوع١خ ٚأثؾ( 

 0201-10-8رّذ اٌّٛافمخ ػٍٝ أشبء٘ب ثزبه٠ـ           

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍى١ٍخ

 فٟ اٌٛاؽل اٌطبثك َِبؽخ ٚرجٍغ. 0ِزو 4402 رجٍغ اهع َِبؽخ ػٍٝ أٔشئذ ؽٛاثك ٍزخ ِٓ اٌف١َٛ عبِؼخ اٌطت و١ٍخ ِجٕٝ ٠زىْٛ

 .(0َ 0244) ٚاٌمبػبد ٌٍّلهعبد اٌّقظظخ اٌَّبؽخ ٚرجٍغ 040222َ0 اإلعّبٌٟ اٌّجٕٝ َِبؽخ ٚرجٍغ 0َ 4222 ؽٛاٌٟ اٌّجٕٝ

 (اٌّوافك ِٓ ٚغ١و٘ب ٚاٌّؼبًِ اٌزله١َ٠خ ٚاٌمبػبد اٌّىزجخ ف١ٙب ثّب( ِجٕٟ 1 ػلك) اٌى١ٍخ ِجبٟٔ رزؼّٓ

 ؽَٓ ِظطفٟ َِٟٚزشف ؼٟاٌغبِ اٌجبؽٕخ َِٚزشفٝ اٌغبِؼٟ اٌغواؽخ َِزشفٝ ٟٚ٘ عبِؼ١خ َِزشف١بد 0 ػلك ٚرزؼّٓ 

 . االؽفبي ٚعواؽخ ٌطت اٌغبِؼٟ

 وّب رزّضً اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍى١ٍخ فٟ:
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  اٌّعبًِ .1

  أثؾبس ِؼًّ+ 02َ0 َِبؽزٙب رؾؼ١و غوفخ اٌٝ ثبإلػبفخ 022َ0 ؽٛاٌٝ اٌّؼًّ َِبؽخ رجٍغ:  اٌؾ٠ٛ١خ اٌى١ّ١بء لَُ ِؼًّ

 ِقيْ+ رمو٠جب 02َ0 َِبؽزخ ِٚؼب١ُٔٚٙ اٌزله٠ٌ ١٘ئخ أػؼبء ثبٌَبكح فبص

  أثؾبس ِؼًّ+ 02َ0 َِبؽزٙب رؾؼ١و غوفخ اٌٝ ثبإلػبفخ 022َ0 ؽٛاٌٝ اٌّؼًّ َِبؽخ رجٍغ:   ا١ٌّىوٚث١ٌٛٛعٝ لَُ ِؼًّ

 ِقيْ+ رمو٠جب 02َ0 َِبؽزخ ِٚؼب١ُٔٚٙ اٌزله٠ٌ ١٘ئخ أػؼبء ثبٌَبكح فبص

 0َ 15 َِبؽزٙب رؾؼ١و غوفٗ اٌٝ ثبإلػبفخ 0َ َِبؽزٗ رجٍغ: اٌف١ٌَٛٛعٝ لَُ ِؼًّ

 .اٌزؾؼ١و ٚغوفخ ٚاٌزظ٠ٛو ا١ٌّىوٍىٛثبد ؽغوح اٌٝ ثبالػبفخ022َ0 ؽٛاٌٝ اٌّؼًّ َِبؽخ رجٍغ: اٌَٙزٌٛٛعٝ لَُ ِؼًّ

 122َ0 ُِٕٙ ٚاؽل وً َِبؽخ االهػٝ ثبٌلٚه اٌزشو٠ؼ ثمَُ ِشبهػ 0 ػلك ٠ٛعل: اٌّشوؽخ

 .جبصٌٛٛعٝاٌ ِزؾف+رؾؼ١و غوفخ+022َ0 ؽٛاٌٝ اٌّؼًّ َِبؽخ رجٍغ: اٌجبصٌٛٛعٝ لَُ ِؼًّ

 .اٌزؾؼ١و غوفخ+ 022َ0 ؽٛاٌٝ اٌّؼًّ َِبؽخ رجٍغ: اٌشوػٝ اٌطت لَُ ِؼًّ

 رؾؼ١و غوفخ+022َ0 ؽٛاٌٝ اٌّؼًّ َِبؽخ رجٍغ: اٌطف١ٍ١بد لَُ ِؼًّ

 رؾؼ١و غوفخ+022َ0 ؽٛاٌٝ اٌّؼًّ َِبؽخ رجٍغ: اٌفبهِبوٌٛٛعٝ لَُ ِؼًّ

 ؽٛاٌٟ ٚرؼُ االٌىزو١ٔٚخ االفزجبهاد إلعواء ِقظظخ ٟٚ٘ اٌَبكًٚ ٚاٌقبٌِ اٌواثغ ثبٌلٚه: االٌىزو١ٔٚخ االفزجبهاد ِؼبًِ

 .اٌٝ ؽبٍت عٙبى 622
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 اٌّىزجخ .2

 ِىزجخ اٌى١ٍخ

 –فٟ اٌّجٕٟ اٌغل٠ل ٌى١ٍٗ اٌطت ثى١ّبْ فبهً  0215ثبٌّجٕٟ اٌمل٠ُ ٌٍى١ٍٗ صُ اػ١ل افززبؽٙب فٟ ػبَ  1998ٔشأد اٌّىزجٗ ػبَ 

 اٌزله٠ت

  هؤ٠خ اٌّىزجخ

 ٚاٌجبؽض١ٓ اٌّملِخ ٚفٍك ِٕبؿ ِٓ اٌّؼوفخ ٌلٜ اٌطٍجٗ ٚأػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌاٌز١ّي فٝ اٌقلِبد 

  هٍبٌخ اٌّىزجخ

رٛف١و ِظبكه اٌّؼوفخ ٚفلِبد اٌّؼٍِٛبد اٌّورجطخ ثبٌّٕب٘ظ اٌلها١ٍخ ٚاٌقطؾ اٌجؾض١خ ٚرأ١ً٘ اٌّغزّغ األوبك٠ّٝ ثبٌغبِؼخ 

 ٌٍزؼبًِ ِؼٙب فالي أكٚاد اٌجؾش فٝ اٌج١ئخ اٌول١ّخ.

  ىزجخأ٘لاف اٌّ

 رٛف١و ِظبكه اٌّؼوفخ اإلَٔب١ٔخ ٌقلِخ اٌزقظظبد اٌؼ١ٍّخ اٌّقزٍفخ ثبٌغبِؼخ. 

 رط٠ٛو إٌظُ اٌّىزج١خ ثّب ٠زفك ِغ اٌزطٛهاد اٌؾل٠ضخ فٝ ِغبي فلِبد اٌّىزجبد ٚاٌّؼٍِٛبد. 

 ثجٍٛعواف١خ. رمل٠ُ اٌقلِبد اٌّؼٍِٛبر١خ ٚاٌّىزج١خ ٌز١َ١و ٍجً اٌجؾش ٚاإلٍزوعبع ٚمٌه ِٓ فالي ِب ٠ظله ِٓ فٙبهً 

 رجبكي ِطجٛػبد اٌى١ٍخ ِغ اٌغبِؼبد ٚاٌّإٍَبد اٌؼ١ٍّخ ثبٌلافً ٚاٌقبهط. 

 ئػلاك ٔلٚاد ٚٚهُ ػًّ رؼو٠ف١خ ٌٍجبؽض١ٓ ثبٌقلِبد اٌزٝ رملَ ٚو١ف١خ اٍزقلاَ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد اٌّزٛفوح. 

  األعٙيح

ت اٌؼٍّٝ ٌٍطٍجٗ. ٚرمَٛ اكاهح اٌّىزجخ اعٙيح ثبٌّىزجخ ِقظظخ فمؾ ٌؼ١ٍّخ اٌجؾش اٌؼٍّٝ ٚإٌشبؽ ٚاٌزله٠ ٠12ٛعل  

 ثظ١بٔخ كٚه٠خ ٌألعٙيح 

 اٌج١بٔبد اٌى١ّخ ٌٍّىزجخ

 كٚه٠خ ِزبؽخ ٌٍّزوكك٠ٓ 0ػلك اٌلٚه٠بد اٌؼ١ٍّخ  

 وزبة 904ػلك اٌىزت   

 هٍبٌخ 094ػلك هٍبئً اٌّبعَز١و  

 هٍبٌخ  006ػلك هٍبئً اٌلوزٛهاح  

 ٚهشخ ػًّ فالي آفو صالصخ أػٛاَ  17ػلك  

 0200اٌٝ  0219فالي اٌفزوح ِٓ  1770كك٠ٓ اإلعّبٌٝ ػلك اٌّزو 

 اٌّغٍخ اٌع١ٍّخ .1

 عبِؼخ اٌف١َٛ  -ػٍٝ ئٔشبء ِغٍخ ػ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌطت 01/5/0216ٚافك ِغٌٍ عبِؼخ اٌف١َٛ ثغٍَزٗ إٌّؼملح ٠َٛ اٌضالصبء اٌّٛافك 

االطلاه األٚي )اٌطج١ٗ بس اٌؼ١ٍّخ ٕشو األثؾٚاٌزٟ رٙزُ ث "Medical journalّخ رؾذ اٍُ "ى١ٍخ ِغٍخ ػ١ٍّخ ِؾىاٌظله ر -

 . (0218ِبهً 
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  https://fumj.journals.ekb.eg/ ِٛلغ اٌّغٍخ  -

 اٌف١َٛ عبِؼخ ؽت و١ٍخ اٌطج١خ ٌٍّغٍخ اٌضبِٓ اٌؼلك اطلاه رُ -

 0506-9474: اٌلٌٚٝ اٌم١بٍٝ اٌزٍٍََٝ اٌولُ -

 0506-9480: اٌّٛؽل اٌلٌٚٝ اٌزٍٍََٝ اٌولُ

 االرفبل١بد اٌل١ٌٚخ ٚاٌّؾ١ٍخ

فٟ ئؽبه ؽوص و١ٍخ اٌطت اٌجشوٜ ثغبِؼخ اٌف١َٛ ػٍٟ اٌزٛاطً ِغ اٌلهاٍبد ٚاٌقجواد اٌؼب١ٌّخ ٚاالٍزفبكح ِٓ وً ِب ٘ٛ عل٠ل 

فٟ ػبٌُ اٌطت فٟ اٌؼالط ٚاٌٛلب٠خ ِٓ األِواع اٌّقزٍفخ. ؽوطذ اٌى١ٍخ ػٍٟ ٚعٛك رؼبْٚ ث١ٓ اٌى١ٍخ ِٚقزٍف اٌغبِؼبد اٌل١ٌٚخ 

ء اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚى٠بكح اٌفبئلح ألػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ اٌزٟ رؼٛك ثبٌزجؼ١خ ػٍٟ اٌقلِخ اٌظؾ١خ اٌّملِخ ٚاٌّواوي اٌجؾض١خ ِٓ أعً ئصوا

 عبِؼخ اٌف١َٛ ٚاٌغبِؼبد ٚاٌّإٍَبد اٌل١ٌٚخ: -ٌّغزّغ ِؾبفظخ اٌف١َٛ. ٚاٌغلٚي اٌزبٌٟ ٠ٛػؼ أِضٍخ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ث١ٓ و١ٍخ اٌطت

 

 اٌعبَ اٍُ االرفبل١خ اٌلٌٚخ

 0228 فبُ٘ ث١ٓ ١٘ئخ اٌزؼبْٚ ا١ٌبثب١ٔخ )عب٠ىب( ٚعبِؼخ اٌف١َِٛنووح ر ا١ٌبثبْ

 

 اٌّشوٚعبد اٌجؾض١خ

  المدة
 

  اسم البحث المسم
 الجهة المانحة 

from Feb. 
2022 till 

Aug.2021 

 Safety and efficiency of SGLT2i Vs DPP4i in الباطنه
Ramadan. Multimeter observational study  

 

EVA Pharmaceuticals 

3 years األمراض الصدرٌة EGFR variations in lung cancer: from tissue 
testing to liquid biobsy. 

  
 

STDF science and 
technology 

development fund 

 International Collaborative Gaucher Group األطفال 
(ICGG) Gaucher registry.  

Sanofi Genzyme 

 

 إٌلٚاد ٚٚهُ اٌعًّاٌّإرّواد ٚ

رؾوص و١ٍخ اٌطت ػٍٝ ػمل اٌّإرّواد ٚإٌلٚاد ٚٚهُ اٌؼًّ فٟ ِقزٍف اٌؼٍَٛ اٌطج١خ ٚاٌزٟ رٙلف ئٌٝ هفغ اٌٛػٟ اٌظؾٟ 

اٌّغزّؼٟ ِٓ أعً اٌٛلب٠خ ٚاٌؼالط ِٕٚغ اٌّؼبػفبد ٌىض١و ِٓ األِواع إٌّزشوح فٟ اٌّغزّغ. ٚف١ّب ٠ٍٟ ث١بْ ثبٌّإرّواد 

 اٌزٟ ٔظّزٙب اٌى١ٍخ فالي إٌَٛاد اٌقٌّ اٌّبػ١خ. ٚإٌلٚاد ٚٚهُ اٌؼًّ
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 2017/2022َث١بْ ثبٌّإرّواد ٚٚهُ اٌعًّ فالي إٌَٛاد اٌقٌّ اٌّبػ١خ 

 اٌعبَ اٌغبِعٟ  اٍُ اٌّإرّو  ربه٠ـ االٔعمبك
2015اوزٛثو اٌّإرّو إٌَٛٞ االٚي ٌمَُ اٌوِٚبر١يَ  

 ٚاٌزب١ً٘

0215/0216  

2016ِبهً  ٌمَُ االٔف  اٌّإرّو إٌَٛٞ االٚي 

 ٚاالمْ

2016اوزٛثو   اٌوِٚبر١يَ ٌمَُ اٌضبٔٝ إٌَٛٞ اٌّإرّو 

 ٚاٌزب١ً٘

٠2017ٕب٠و  اٌّإرّو إٌَٛٞ اٌَبكً ٌمَُ االِواع  

 اٌّزٛؽٕخ

0217/0218  

2017فجوا٠و   اٌّإرّو إٌَٛٞ ٌمَُ االٔف ٚاالمْ 

2017اوزٛثو  اٌّإرّو إٌَٛٞ اٌضبٌش ٌمَُ اٌوِٚبر١يَ  

 ٚاٌزب١ً٘

2018فجوا٠و  اٌّإرّو إٌَٛٞ اٌَبثغ ٌمَُ االِواع  

 اٌّزٛؽٕخ

 اٌغل٠ل فٟ ؽت االؽفبي  2018اثو٠ً 

2018ٔٛفّجو   اٌوِٚبر١يَ ٌمَُ اٌواثغ إٌَٛٞ اٌّإرّو 

 ٚاٌزب١ً٘

2019فجوا٠و  اٌّإرّو إٌَٛٞ اٌضبِٓ ٌمَُ االِواع  

 اٌّزٛؽٕخ

0219/0202  

2019ٍجزّجو  مَُ االِواع اٌّإرّو إٌَٛٞ اٌزبٍغ ٌ 

 اٌّزٛؽٕخ

2019ٔٛفّجو   ٌمَُ اٌقبٌِ إٌَٛٞ اٌّإرّو 

ٚاٌزب١ً٘ اٌوِٚبر١يَ  

2020فجوا٠و اٌّإرّو إٌَٛٞ اٌؼبشو ٌمَُ االِواع  

 اٌّزٛؽٕخ

2020ك٠َّجو   اٌّإرّو إٌَٛٞ ٌمَُ اٌغٍل٠ٗ ٚاٌزٕب١ٍٍٗ 

2020ك٠َّجو   ٌّإرّو إٌَٛٞ ٌمَُ إٌَبء ٚاٌز١ٌٛل 

2021ِبهً  إرّو إٌَٛٞ ٌمَُ اٌغٍل٠ٗ ٚاٌزٕب١ٍٍٗاٌّ   0201/0200  

2021ٍجزّجو   ٌغل٠ل فٟ ؽت االؽفبي  

 ٛ١ٔٛ٠2022 اٌّٛرّو اٌؼٍّٟ اٌضبٌش ٌمَُ االٔف  

 ٚاالمْ

 

 اٌزٛعٙبد اٌجؾض١خ ٌٍى١ٍخ

ش اٌؼٍّٟ ٌٍٛفبء ثٙنٖ رُ كهاٍخ اؽز١بعبد اٌّغزّغ اٌّؾ١ؾ ثبٌى١ٍخ ٚأ٠ٌٛٚبرٗ فٟ ِغبي اٌظؾخ ٚاٌقلِبد اٌظؾ١خ ثٙلف رٛظ١ف اٌجؾ

االؽز١بعبد ٚاٍزؼواع األ٠ٌٛٚبد اٌزٟ رشغً اٌؼًّ اٌظؾٟ فٟ إٌَٛاد األف١وح ٚٚعل أْ أِواع اٌىجل ٚاٌىٍٝ فٟ ِملِخ ِب 

 ٠شغً ٚىاهح اٌظؾخ ٚثبٌزبٌٟ أػط١ذ األ٠ٌٛٚخ اٌجؾض١خ ٌٍّٛػٛػبد ا٢ر١خ:

 رؾل٠ل اٌّشبوً اٌظؾ١خ فٝ ِؾبفظخ اٌف١َٛ .1

 ػٍَٛ اٌطت األٍب١ٍخ .0

 ٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ فٝ رشق١ض ٚػالط األِواع ا .0

 األِواع اٌغٍل٠خ .4
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 أِواع اٌىجل .5

 أِواع اٌىٍٝ .6

 عواؽخ األٚػ١خ اٌل٠ِٛخ .7

 أِواع اٌطف١ٍ١بد .8

 اٌقال٠ب اٌغنػ١خ .9

 كهاٍبد اٌغلك .12

 اٌغواؽبد اٌؼبِخ ٚاٌلل١مخ ٚعواؽخ األٚهاَ ٚاٌزغ١ًّ .11

 األِواع اٌجىز١و٠خ ٚاٌفطو٠خ .10

 أِواع اٌَىو  .10

 األِواع ا١ٌّٕٙخ .14

 خ اٌؼظبَعواؽ .15

 ؽت األؽفبي  .16

 كهاٍبد األٚهاَ ثأٔٛاػٙب ٚأشىبٌٙب اٌّقزٍفخ .17

 إٌَّخ ٚإٌؾبفخ .18

 ػالط األٌُ .19

 

 ِٕٙغ١خ اٌقطخ اٌجؾض١خ ثى١ٍخ ؽت اٌف١َٛ

١خ ثّب ٠زٛافك ِغ اٍزوار١غ١خ اٌلٌٚخ فٝ ِغبي اٌجؾش اٌؼٍّٝ ٚفطخ اٌغبِؼخ اٌجؾض١خ  ٚاٌزٝ اهرىيد ػٍٝ ٌجؾضرُ اػلاك اٌقطخ ا

ٚاالِىب١ٔبد اٌجؾض١خ اٌّبك٠خ ٚاٌجشو٠خ ثّب ٠زٛافك ِغ ِزطٍجبد اٌّغزّغ ٍٚٛق اٌؼًّ ِغ االٍزقلاَ األِضً ٌٍّٛاهك  رط٠ٛو اٌّظبكه

 اٌّزبؽخ ثبٌى١ٍخ.

ٍٝ ٚلل اهرىيد اٌقطخ اٌجؾض١خ ػٍٝ رؾم١ك هؤ٠خ ٚهٍبٌخ اٌى١ٍخ ِٓ فالي فٍك ث١ئخ ِؾفيح ٚكاػّخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٝ ثبٌى١ٍخ ، ٚاٌؼًّ ػ

اٌجؾش اٌؼٍّٝ ٚاٌزطج١ك .فؼال ػٓ ٚعٛك ر١َٕك وبًِ ث١ٓ األلَبَ اٌؼ١ٍّخ ثبٌى١ٍخ ٚاٌّإٍَبد اٌجؾض١خ اٌّظو٠خ ٓ ١اىاٌخ اٌفغٛح ث

 ٚاٌل١ٌٚخ . ٚالػلاك اٌقطخ اٌجؾض١خ ارقند اٌى١ٍخ اٌؼل٠ل ِٓ اإلعواءاد :

 رُ رشى١ً فو٠ك إلػلاك اٌقطخ اٌجؾض١خ .1

 ْٛ اٌل اهٍبد اٌؼ١ٍب لبِذثٕبء ػٍٝ رى١ٍف ١ٍبكح ػ١ّل اٌى١ٍخ ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئ .0

 األلَبَ اٌؼ١ٍّخ ثزشى١ً ٌغبْ ٌٛػغ اٌقطؾ اٌجؾض١خ ٌىً لَُ. .0

 ػوع َِٛكح اٌقطخ اٌجؾ١ضخ ػٍٝ هؤٍبء األلَبَ .4

 اػزّبك األلَبَ اٌؼ١ٍّخ ٌقطؾ اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌقبطخ ثىً لَُ فٝ ِغبٌٌ األلَبَ ٚٚػغ فطخ ى١ِٕخ ٌزٕف١ن رٍه اٌقطؾ. .5

 ِؼ١به اٌجؾش اٌؼٍّٟ ثٛػغ فطؾ األلَبَ لبِذ اٌٍغبْ اٌّقزظخ ِغ َِٕك .6

 اٌجؾض١خ فٝ اؽبه اٌقطخ اٌؼبِخ ٌغبِؼخ اٌف١َٛ ، ٚػّٓ اِىب١ٔبد اٌى١ٍخ اٌّبك٠خ ٚاٌجشو٠خ .7

 رُ ِٕبلشخ ِٚواعؼخ اٌقطخ ِغ وبفخ األلَبَ ثبٌى١ٍخ ٌزبو١ل ِٚطبثمزٙب ٌٍّؼب١٠و ٚاٌٍٛائؼ ٚاٌمٛا١١ٔٓ. .8

 َك ٚاػؼبء ِؼ١به اٌجؾش اٌؼٍّٝ لبِذ ٌغٕخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ثبالشزوان ِغ ِٕ .9
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 ثّزبثعخ رطج١ك ا١ٌبد اٌقطخ اٌجؾض١خ ِٓ فالي :

اٌزله٠ٌ ثبفز١به ِٛػٛػبد ثؾض١خ  ٍبرنح اٌّشوفْٛ ػٍٝ اٌوٍبئً اٌؼ١ٍّخ ِٓ اػؼبء ١٘ئخاألاٌزبول ِٓ اٌزياَ اٌَبكح  -

 رزٛافك ِغ اٌقطخ اٌؼبِخ ٌٍى١ٍخ.

 اٌجؾض١خ ٌٍغبِؼخ ِٓ شوٚؽ اٌزَغ١ً اٌؼ١ٍّخ.اػزجبه الواه رٛافك ػٕٛاْ اٌوٍبٌخ ِغ اٌقطخ  -

رُ رشى١ً ٌغٕخ ٌّواعؼخ وز١ت افالل١بد اٌجؾش اٌؼٍّٝ  اٌقبص ثبٌغبِؼخ اٌنٜ ٠ؼُ اٌّؼب١٠و اٌزٝ ػٍٝ اٍبٍٙب ٠زُ رم١١ُ  -

 اٌقطخ اٌجؾض١خ ٌٍى١ٍخ.

 ِؾبٚه اٌقطخ اٌجؾض١خ اٌمَبَ اٌى١ٍخ:

 ٍبد اٌؼ١ٍب ثؾؼٛه وً ِٓ:رُ رؾل٠ل ِؾبٚه اٌقطخ اٌجؾض١خ فٝ اعزّبع ٌغٕخ اٌلها

 ٍبد اٌؼ١ٍبها١ٍبكح ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌل -

 ِل٠و ٚؽلح ػّبْ اٌغٛكح -

 َِٕك ِؼ١به اٌجؾش اٌؼٍّٝ -

 هؤٍبء األلَبَ  -

 رعزّل فطخ اٌجؾش عٍٝ صالس ِؾبٚه:

 األثؾبس اٌَّزقٍظخ ِٓ هٍبئً اٌّبعَز١و ٚاٌلوزٛهاح. -

 األثؾبس اٌَّزقٍظخ ِٓ اٌّشبه٠غ اٌجؾض١خ -

 األثؾبس اٌّشزووخ ث١ٓ األلَبَ اٌؼ١ٍّخ ثبٌى١ٍخ ٚث١ٓ اٌى١ٍخ ٚاٌغٙبد ٚاٌّواوي اٌجؾض١خ. -

 ِٛاهك اٌقطخ اٌجؾض١خ

اٌّٛاهك اٌّب١ٌخ اٌّزبؽخ ِٚزّضٍخ فٝ اٌّشوٚػبد اٌجؾض١خ، ١ِيا١ٔخ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ،اٌّشوٚػبد اٌزٕبف١َخ، اٌٍَف اٌجؾض١خ،  -

 عٛائي إٌشو اٌؼٍّٝ

 اػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٚف١١ٕٓ ٚػّبي .اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ِٓ  -

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٚاٌّؼبًِ ٚاٌّواوي اٌؼ١ٍّخ كافً اٌى١ٍخ. -

 اٌجوٚرٛوٛالد اٌل١ٌٚخ ِغ ِواوي ثؾض١خ ِؾ١ٍخ ٚك١ٌٚخ ِٚب رٛفوح ِٓ اِىب١ٔبد رَبػل فٝ ِغبي اٌجؾش اٌؼٍّٝ. -

 فو٠ك عًّ ٌٍقطخ اٌجؾض١خ ثعل ِٛافمخ ِغٌٍ اٌى١ٍخ  ٠ٚزىْٛ ِٓ وً ِٓ:

 ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٚ لبئُ ثبػّبي ػ١ّل اٌى١ٍخ   . ػبطُ اٌؼ١َٜٛا.ك -

 ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ فلِخ اٌّغزّغ ٚ ر١ّٕخ اٌج١ئخ    ا.ك. ٔغالء اٌشوث١ٕٝ -

 هئ١ٌ لَُ اٌجبؽٕخ اٌؼبِخ    ا.ك. دمحم ِشبؽ١ذ -

 هئ١ٌ لَُ اٌى١ّبء اٌؾ٠ٛ١خ ٚ اٌج١ٌٛٛع١ب اٌغي٠ئ١خ    ا.ك. ػّوٚ ى٘وح -

 أٍزبم اٌغواؽخ اٌؼبِخ    ا.ك. دمحم ئثوا١ُ٘  -

 اٍزبم َِبػل اٌوِٚبر١يَ ٚ اٌزب١ً٘   ك ِٙب ؽّلٜ اثوا١ُ٘ .ا -

 ِّضً ٌالٍزبرنح اٌَّبػل٠ٓ    ك. ١٘ضُ ثلهاْ -

 ِّضً ٌٍَبكح اٌّله١ٍٓ    ك.ه٠ّْٛ ِغلٜ -

 ن ٚ رم١١ُ اٌقطخ اٌجؾض١خ:١ا١ٌبد ِزبثعخ ٚ رٕف

 ١غ األلَبَ ٌّٕبلشزٙب ٚٔشو٘برؼ١ُّ اٌقطخ اٌجؾض١خ ػٍٝ عّ -
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 االٌزياَ ثبٌقطخ ػٕل رَغ١ً اٌوٍبئً اٌؼ١ٍّخ ٚمٌه ِٓ فالي اٌّزبثؼخ فٟ ٌغٕخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍخ -

 أشبء لبػلح ث١بٔبد ٌزَغ١ً األثؾبس اٌؼ١ٍّخ ِّب ٠َّؼ ثفؾض ِلٜ ِطبثمزٙب ٌٍقطخ اٌجؾض١خ -

 ٌٍغٕخ افالل١بد اٌجؾش اٌؼٍّٟ إللواه ػًّ اٌجؾش  اكهاط شوؽ اٌزٛافك ِغ اٌقطخ اٌجؾض١خ ػّٓ شوؽ اٌزملَ -

رغ١ّغ اٌقطؾ اٌجؾ١ضخ ٌاللَبَ ٚ ػًّ شواوخ ؽجمب ٌّغبي اٌجؾش وّب ٘ٛ ِزجغ فٟ اٌقطخ اٌَبثمخ ٚ كػّب ٌوٚػ  -

 اٌّشبهوخ اٌجؾ١ضخ

 ػوع َِٛكح اٌقطخ اٌجؾ١ضخ ػٍٝ هؤٍبء األلَبَ -

 ١ِضبق اٌقطخ اٌجؾض١خ

 ػٛاثؾ ٚشوٚؽ ئعواء اٌجؾٛس

 جؾش :فو٠ك اٌ

 اْ ٠ىْٛ ِإً٘ ػٍٝ كهعخ ػب١ٌخ ِٓ اٌىفبءح ٚاٌزقظض ٌٍم١بَ ثبٌجؾش . -

 اْ ٠ىْٛ اٌجبؽش ػٍٝ ِؼوفخ ربِخ ثبٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ِٛػٛع اٌجؾش اٌّواك ئعواءٖ . -

 اْ ٠ٍزيَ اٌجبؽش ثبألٌٍ اٌؼ١ٍّخ ٚإٌّٙغ١خ فٟ وبفخ ِواؽً اٌجؾش اٌؼٍّٝ . -

 األثؾبس

 بد ثٛاٍطخ ٌغٕخ أفالل١بد اٌجؾش اٌؼ٠ٍّٝغت  اْ ٠م١ُ ِب ٠زُ رمل٠ّٗ ِٓ ِمزوؽ -

 ٠غت اْ رىْٛ ٌغٕخ اٌّواعؼخ َِزمٍخ ػٓ فو٠ك اٌجؾش . -

 ٠غت ػٍٝ اٌجبؽش اْ ٠ؾظً ػٍٝ ِٛافمخ اٚ رظو٠ؼ ِٓ اٌٍغٕخ لجً اٌشوٚع فٟ اٌجؾش -

فٟ مٌه ل١بً  ٠ٕجغٝ اْ رمَٛ ٌغٕخ أفالل١بد اٌجؾش اٌؼٍّٝ ثّزبثؼخ ِب رُ اعوائٗ ػٕل اٌؼوٚهح أصٕبء ػ١ٍّخ اٌجؾش ، ثّب -

 كهعخ رملَ اٌجؾش .

 شوٚؽ اٌزٛص١ك ٚإٌشو :

 رمغ اٌَّإ١ٌبد األفالل١خ ٌزٛف١و ٚٔشو ٔزبئظ اٌجؾٛس ػٍٝ ػبرك فو٠ك اٌجؾش ٚاٌى١ٍخ

 ػٕل إٌشو ٠غت اْ ٠زُ اٌزؾمك ِٓ رٛافو اٌّؼب١٠و اٌؼب١ٌّخ اٌّؼزوف ثٙب اٌقبطخ ثبٌزٛص١ك ٚإٌشو .

 : ػٛاثؾ ر٠ًّٛ اٌجؾٛس

 ِشوٚؽب ثّب ٠زٕبفٝ ِغ شوٚؽ ٚػٛاثؾ اٌجؾش اٌؼٍّٝ . أْ ٠ىْٛ اٌلػُ -

اْ ٠غوٜ اٌجؾش ثطو٠مٗ ػ١ٍّخ ِٕٚٙغ١خ طؾ١ؾخ ، ٚأْ ٠ىْٛ ٌٍغٙخ اٌلاػّخ ا٠ب وبٔذ اٜ رلفً فٟ ٔزبئظ اٌجؾش اٚ  -

 ؽو٠مخ اعوائٗ .

 االثزؼبك ػٓ ِظبكه اٌز٠ًّٛ اٌزٝ ثٙب أٜ شجٙٗ لب١ٔٛٔخ . -

اٌغٙبد  بث١خ ػًّ اٌجؾش ِٚواؽٍٗ ثبٌز٠ًّٛ اٌّبٌٝ أٚ اٌٙلا٠ب اٌّملِخ ِٓرزأصو ا١َٔ بي ٚعٛك ر٠ًّٛ ٠غت أْ الؽفٝ  -

 اٌلاػّخ .
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 اٌج١ئٝ
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 اٌج١ئخ اٌلاف١ٍخ

 ِٛاؽٓ اٌمٖٛ اٌّع١به

 

 ِٛاؽٓ اٌؼعف

اٌجؾش اٌعٍّٟ ٚ االٔشطخ  -10

 اٌع١ٍّخ
   .ٚعٛك ِغٍخ ػ١ٍّخ ٌٕشو األثؾبس 

  اٌّؾ١ٍخ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ إٌشو فٟ اٌّإرّواد ٚاٌّغالد اٌؼ١ٍّخ 

  اإلشواف ػٍٟ اٌوٍبئً اٌّقزٍفخ ٍٛاء ِغ اٌغبِؼبد اٌّؾ١ٍخ أٚ اٌل١ٌٚخ ألػؼبء ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔةخ

 ٚاألؽجبء اٌّم١ّ١ٓ وبشواف ِشزون 

  ا وٛؽةةلح اإلؽظةةبء اٌطجةةٟ ٌٚغٕةةخ افالل١ةةبد اٌجؾةةش ِواوةةي ِزقظظةةخ ٌةةلػُ اٌجؾةةش اٌؼٍّةةٟ ف١ٕةةب

 اٌؼٍّٟ

 ٌٞألثؾبس . وبفٝ علَ ٚعٛك كعُ ِبك 

 علَ وفب٠خ اٌّعبًِ اٌّغٙيح ع١لا. 

 علَ رٛافو فطخ ٌٍجعضبد ٚاٌّّٙبد اٌع١ٍّخ ِٓ األلَبَ ٚاٌى١ٍبد 

 ِٓ علَ وفب٠خ اٌلٚهاد اٌزله٠ج١خ فٟ ِغبي اٌجؾش اٌعٍّٟ ٌٍطبٌت                       

 غ١و اٌّع١ل٠ٓ ٚاٌّله١ٍٓ اٌَّبعل٠ٓ

  

 اٌج١ئخ اٌقبهع١خ

 
 اٌزٙل٠لاد اٌفوص

 
 ٕ٘بن فوص ٌز٠ًّٛ ِشوٚعبد ثؾض١خ ِٓ ِظبكه ر٠ًّٛ ِزٕٛعخ 

 . إٌّؼ اٌّقزٍفخ ِٓ إٌّظّبد األٚهث١خ ٚاٌغوث١خ ٚاٌل١ٌٚخ 

 . اٌزٛع١خ ثأٍٍٛة إٌشو فٟ اٌّغالد اٌع١ٍّخ ٚ اٌل١ٌٚخ 

  ٚػع لٛاعل ٌٍزول١بد رشزوؽ إٌشو فٟ اٌّغالد اٌع١ٍّخ اٌعب١ٌّخ ٚاٌل١ٌٚخ 

 زواوٙب ثبٌّٛالع اٌع١ٍّخ اٌّقزٍفخ .ئٔشبء اٌّىزجخ االٌىزو١ٔٚخ ٚاش 

 ٚعٛك رشغ١ع ِبكٞ ٌٍٕشو اٌلٌٟٚ ٚاٌؾظٛي عٍٟ عٛائي ك١ٌٚخ 

 ٚعٛك عبِعبد ثؾض١خ ِزملِخ ِغبٚهح 

  افزمبك اٌلعُ اٌّبكٞ ِٓ اٌّغزّع اٌّلٟٔ ٚاٌغبِعخ ٚاٌلعُ اٌؾىِٟٛ ٌألثؾبس 

  ٟاعزّبك كٚه اٌغبِعخ عٍٟ اٌغبٔت اٌزله٠َٟ اوضو ِٓ اٌلٚه اٌجؾض 

 ثعغ أعؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ اٌّز١ّي٠ٓ ع١ٍّب ٚثؾض١ب  ٘غوح 

 .عٕج١خاٌعوث١خ ٚاأل بدٌٍعًّ ثبٌغبِع
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 َِئ١ٌٛخ اٌزٕف١ن اٌّقوعبد األٔشطخ اٌوئ١َ١خ اٌٙلف
 اٌزٛل١ذ

 ِإشواد إٌغبػ اٌزىٍفخ
 إٌٙب٠خ اٌجلا٠خ

 

 

 

رط٠ٛو اٌج١ئخ 

 اٌجؾض١خ ثبٌى١ٍخ

رجٕٟ ك١ًٌ أفالل١بد اٌجؾش 

 ّٟ اٌقبص ثبٌغبِعخاٌعٍ

ك١ًٌ أفالل١ابد اٌجؾاش  -

اٌعٍّااااٟ ِااااٛى  عٍاااااٝ 

أعؼاابء ١٘ئااخ اٌزااله٠ٌ 

ٚا١ٌٙئاااااااااخ اٌّعبٚٔاااااااااخ 

 ٚؽالة اٌلهاٍبد اٌع١ٍب

ٚهشااخ عّااً ٍااا٠ٕٛب   -

ٌٍزعو٠ااااااف ثأفالل١اااااابد 

 اٌجؾش اٌعٍّٟ

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍلهاٍبد 

 اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس

% فااأوضو ِاآ اٌطااالة ٚأعؼاابء ١٘ئااخ 95 - 5000 أوزٛثو ٍجزّجو

ه٠ٌ ٚا١ٌٙئاااخ اٌّعبٚٔاااخ عٍاااٝ ِعوفاااخ اٌزااال

ثأفالل١بد اٌجؾش اٌعٍّٟ ٚاٌمٛاعال إٌّظّاخ 

 ٌٗ 

ئعاااالاك أواااااٛاك ٌٍّغااااابالد 

 اٌجؾض١خ فٟ اٌى١ٍخ 

أوااااٛاك ثؾض١ااااخ ِعزّاااالح 

 ِٚعٍٕخ

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍلهاٍبد 

 اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس

١ٔٛ٠خ 

2022 

ٛ١ٌٛ٠ 

2022 

 % ِٓ اٌّغبالد اٌجؾض١خ ٌٙب أوٛاك100 - 1000

ؾاش اٌعٍّاٝ ٚػع فطخ ٌٍج

فااٟ ػااٛء اٌقطااخ اٌجؾض١ااخ 

 ٌٍغبِعخ

ث١ئااخ ثؾض١ااخ ٍِزيِااخ  -

ثأفالل١ااااااااابد اٌجؾاااااااااش 

  اٌعٍّٟ

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍلهاٍبد 

 اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس

ٛ١ٌٛ٠ 

2022 

 أغَطٌ

2022 

% فااااأوضو ِاااآ اٌقطااااخ اٌجؾض١ااااخ رااااُ 80 - 250000

 رٕف١ن٘ب.

ئعاااااالاك لبعاااااالح ث١بٔاااااابد 

ٌألثؾاابس اٌع١ٍّااخ ثبٌى١ٍااخ  

 ٚرؾل٠ضٙب ثظفخ كٚه٠خ

 

لبعااالح ث١بٔااابد ِؾلصاااخ 

 ثظفخ كٚه٠خ

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍلهاٍابد 

 اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس

 

 MISٚؽلح اي 

% ِاآ 100لبعاالح ث١بٔاابد رؾزااٛٞ عٍااٝ  - 50000 َِزّو ١ٌٛ٠ٛ

 األثؾبس إٌّزغخ ثبٌى١ٍخ.
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اٌاياَ ع١ّااع اعؼاابء ١٘ئااخ 

اٌزاااله٠ٌ ثزٛص١اااك إٌمااابؽ 

اٌجؾض١ااااخ ٚٚػااااعٙب وبؽاااال 

ِعاااااب١٠و ِزبثعاااااخ ٚرم١ااااا١ُ 

االكاء اٌَااااااإٛٞ ٌعؼاااااااٛ 

١٘ئاااااخ اٌزاااااله٠ٌ وٕاااااٛاح 

إلٔشااااابء لبعااااالح ث١بٔااااابد 

 ٌألثؾبس اٌع١ٍّخ

اٌزٛع١اااٗ ثزقظااا١ض كعاااُ 

اٌجؾااٛس اٌّطبثمااخ ٌٍقطااخ 

اٌجؾض١ااااخ ٌٍى١ٍااااخ ٚٚػااااع 

ا٠ٌٛٚاااااااااااابد ٌٍجؾااااااااااااٛس 

د اٌزطج١م١خ ث١ٓ اٌزقظظب

 اٌّقزٍفخ

طااا١بٔخ اٌّعبِاااً اٌجؾض١اااخ 

 ثبٌى١ٍخ

راااااٛافو ث١ئاااااخ ِالئّاااااخ 

 ٌٍجؾش اٌعٍّٝ

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍلهاٍابد 

ب ٚاٌجؾٛس+ ِل٠و اٌع١ٍ

 اٌى١ٍخ

% 80َٔجخ هػب أعؼبء ١٘ئخ اٌزاله٠ٌ  - 250000 ٍجزّجو ١ٌٛ٠ٛ

 فأوضو عٓ اٌج١ئخ اٌجؾض١خ.

 اهرفب  َٔجخ األثؾبس إٌّشٛهح -

 ٚعٛك وّج١ٛرواد وبف١خ -

ٚعاااٛك أعٙااايح ِع١ٍّاااخ رالئاااُ االرغٙااابد  -

 اٌجؾض١خ ٌٍى١ٍخ
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ئٔشاابء ِىزجااخ ٌٍلهاٍاابد  -

 اٌع١ٍب

ئاُ ِىزجخ ثٙب ِظبكه رال

اؽز١بعااااااااابد اٌجؾاااااااااش 

 اٌعٍّٝ

اٌّىزجخ ِزظاٍخ ثمٛاعال 

اٌج١بٔاابد ِاآ فااالي ثٕااه 

 اٌّعوفخ.

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍلهاٍابد 

اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس+ ِل٠و 

 اٌى١ٍخ

ٍااااااااااجزّجو 

2022 

 لواه ئٔشبء ِىزجخ ٌٍلهاٍبد اٌع١ٍب - 200000 َِزّو

اٌّىزجخ ِزظٍخ ثمٛاعل اٌج١بٔبد ِآ فاالي  -

 ثٕه اٌّعوفخ

 إٌٛع١خ ٌٍىزتاٌي٠بكح اٌى١ّخ ٚ -

لاااٛائُ ِشااازو٠بد اٌىزااات ِؾلصاااخ ثظاااافخ  -

 كٚه٠خ

علك ؽٍجخ اٌلهاٍبد اٌع١ٍب اٌّزوكك٠ٓ عٍاٝ  -

 اٌّىزجخ

رزعالٜ  َٔجخ هػب اٌَّزف١ل٠ٓ ِٓ اٌّىزجخ -

80 % 

عمل ِإرّو اٌى١ٍخ اٌعٍّٟ 

٠ًٍٕٛب ألعؼبء ١٘ئخ 

 اٌزله٠ٌ

ِإرّو ٍٕٛٞ ٌعاوع  -

اإلٔزبط اٌعٍّٟ ألعؼابء 

 .١٘ئخ اٌزله٠ٌ

ً اٌى١ٍخ ٌٍلهاٍابد ٚو١

 اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس

ِشاابهوخ أعؼاابء ١٘ئااخ اٌزااله٠ٌ رزعاالٞ  - 200000 ِب٠ٛ ِب٠ٛ

 % ٠ًٍٕٛب 50

هػب أعؼبء ١٘ئخ اٌزاله٠ٌ عآ اٌّاإرّو  -

 %80رزعلٞ َٔجخ 

 أزظبَ عمل اٌّإرّو ٠ًٍٕٛب -

عمل ِإرّو عٍّٟ ٌطالة 

 اٌلهاٍبد اٌع١ٍب ٠ًٍٕٛب

ِإرّو ٍإٛٞ ٌطاالة  -

٠شابهن اٌلهاٍبد اٌع١ٍب 

ف١اااااٗ هعااااابي اٌّغزّاااااع 

 اٌطجٟ

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍلهاٍابد 

 اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس

 %80َٔجخ هػب اٌطالة عٓ اٌّإرّو  - 500000 ك٠َّجو ك٠َّجو

 % 90َٔجخ هػب اٌّغزّع اٌطجٟ  -
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 وز١ت ٍٕٛٞ ٌٍّإرّو -

اٍزؾلاس 

شواوبد ثؾض١خ 

ِؾ١ٍخ ٚئل١ّ١ٍخ 

 ٚك١ٌٚخ

عماال شااواوبد ِااع عٙاابد 

 ِؾ١ٍخ

ِىزجااخ ثٙاااب ِظااابكه  -

 ِالئّخ ٌٍجؾش اٌعٍّٟ

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍلهاٍابد 

 اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس

علك ِٓ اٌشواوبد ِع اٌّإٍَابد اٌطج١اخ  - 20000 ؽٛاي اٌعبَ ؽٛاي اٌعبَ

 اٌّؾ١ٍخ

َٔاااجخ هػاااب اٌَّااازف١ل٠ٓ ِااآ اٌشاااواوبد  -

 % فأوضو80

عمااال ِااانوواد رفااابُ٘ ِاااع 

 ِإٍَبد ك١ٌٚخ ٚئل١ّ١ٍخ

ِاانوواد رفاابُ٘ ِااع  -

ِإٍَاااااااابد ئل١ّ١ٍااااااااخ 

 ٚك١ٌٚخ

 أثؾبس ِشزووخ -

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍلهاٍابد 

 اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس

 علك ِٓ ِنوواد اٌزفبُ٘  - 20000 ؽٛاي اٌعبَ ؽٛاي اٌعبَ

 رجبكي أعؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ -

 ِٕؼ ألعؼبء ا١ٌٙئخ اٌّعبٚٔخ  -

 علك األثؾبس اٌّشزووخ -

َٔاااجخ هػاااب اٌَّااازف١ل٠ٓ ِااآ اٌشاااواوبد  -

 % فأوضو80

رط٠ٛو ِٕظِٛاخ 

اٌجؾاااش اٌعٍّاااٝ 

اٌّجٕااااااٝ عٍااااااٝ 

االؽز١بعاااااااااااابد 

 اٌّغزّع١خ

كهاٍخ اؽز١بعبد اٌّغزّع 

 اٌّؾ١ؾ ثبٌى١ٍخ

ِعوفااااااااااااخ اٌفغااااااااااااٛح 

 اٌّٛعٛكح

ٚو١اااً اٌى١ٍاااخ ٌشااائْٛ 

اٌلهاٍااااااااابد اٌع١ٍاااااااااب 

 ٚاٌجؾٛس

 

 ٌشااائْٛ اٌى١ٍاااخ ٚو١اااً

فلِخ اٌّغزّع ٚر١ّٕخ 

 اٌج١ئخ

  

ٚعٛك كهاٍاخ ِزىبٍِاخ الؽز١بعابد اٌّغزّاع  50000 ؽٛاي اٌعبَ ؽٛاي اٌعبَ

 اٌظؾ١خ

 

كهاٍااااااخ فطااااااخ اٌجؾااااااش 

 اٌعٍّٝ ثبٌغبِعخ

هثاااااؾ فطاااااخ اٌغبِعاااااخ 

ثبؽز١بعااااابد  ٚثبٌى١ٍاااااخ 

 اٌّغزّع

اهرجابؽ فطاخ اٌى١ٍاخ  ؼظفٛفخ رٛػاِٚعٛك 

 ثقطخ  اٌغبِعخ

ٚػع فطخ ٌٍجؾش اٌعٍّاٟ 

ثبؽز١بعبد  ثبٌى١ٍخ ِورجطخ

فطخ ثؾش ع١ٍّخ ِعٍٕخ 

ِٚٛصمااااااااخ ِٚورجطااااااااخ 

 ٠خ ٌز٠ًّٛ اٌجؾش اٌعٍّٟٚعٛك فطخ ٍٕٛ

  ثبٌى١ٍخ ٠ٚشغع ثٙب طغبه اٌجبؽض١ٓ
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ٚعااٛك فطااؾ ِٛصمااخ ٌٍجؾااش اٌعٍّااٝ ثبلَاابَ  ثاؽز١بعبد اٌّغزّع  اٌّغزّع

اٌّقزٍفاخ ثٙاب لاله ِآ اٌزَٕا١ك ثا١ٓ  اٌى١ٍاخ

ِٚورجطااخ ثقطاااخ اٌجؾاااش اٌعٍّاااٟ  االلَاابَ

 ثبٌى١ٍخ

ٔااالٚاد ٌلهاٍاااخ َِااابّ٘خ  

اٌجؾاااش اٌعٍّاااٝ فاااٝ كعاااُ 

 ٚرط٠ٛو اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ

إٌٙااااااااٛع ثبٌع١ٍّااااااااخ 

 ٌزع١ّ١ٍخا

 إٌلٚاد علك   

اٌّٛػٛعبد اٌزٝ رُ ؽوؽٙب ٚرقلَ اٌع١ٍّخ 

 اٌزع١ّ١ٍخ

ٚ  اٌّطوٚؽخ ِبرُ رطج١مخ ِٓ اٌّٛاػ١ع

 ؽظو ٌٕٛاؽٝ االٍزفبكح ِٕٙب

ٚعٛك ِشبه٠ع ثؾض١خ رٕبف١َخ ٌِّٛخ ِٓ 

 فبهط اٌى١ٍخ رؾً ِشىالد اٌّغزّع 

ٚعااااٛك ثوٚرٛوااااٛالد رعاااابْٚ ثاااا١ٓ اٌى١ٍااااخ 

ٜ ٌاااااالعُ ٚاٌّإٍَاااااابد اٌظااااااؾ١خ اٌىجااااااو

 ِشوٚعبد اٌجؾش اٌعٍّٝ

رط٠ٛو ِٕظِٛاخ 

اٌعٍّااااٟ  إٌشااااو

 ثبٌى١ٍخ

رٕف١ااااان ثاااااواِظ رله٠ج١ااااااخ 

 ٌز١ّٕخ ِٙبهاد اٌجبؽض١ٓ

ثاااواِظ ٍاااا٠ٕٛخ  4 

عٍاااااااٝ ِٙااااااابهاد 

ِٕٚٙغ١اابد اٌجؾااش 

 اٌعٍّٝ

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍلهاٍابد 

 اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس

ٍجزّجو 

 ك٠َّجو

 ِبهً

 ١ٔٛ٠خ

 

ِظ % فاااأوضو عااآ اٌجاااوا90َٔاااجخ هػاااب  - 30000 َِزّو

 اٌزله٠ج١خ 

اهرمااب  ِؼااطوك ٌعاالك األثؾاابس إٌّشااٛهح  -

 ٠ًٍٕٛب
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رؾااااال٠ش الئؾاااااخ اٌّغٍاااااخ 

 اٌع١ٍّخ

الئؾاااخ ِؾلصاااخ ٌٍّغٍاااخ 

 اٌع١ٍّخ

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍلهاٍابد 

 اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس

ى٠ابكح عالك اٌّزاوكك٠ٓ عٍاٝ ِٛلاع اٌّغٍاخ  - 5000 أوزٛثو ٍجزّجو

 ثشىً ِزظبعل

ِآ ى٠بكح علك األثؾابس اٌزاٟ ٠ازُ رؾ١ٍّٙاب  -

 فالي ِٛلع اٌّغٍخ.

 ى٠بكح علك االٍزشٙبك ثأثؾبس اٌّغٍخ-

رؾ١ًّ اٌج١بٔبد عٍٝ 

 لٛاعل اٌّغالد اٌعب١ٌّخ

ِغٍخ ع١ٍّخ ِزظٍخ 

ثمٛاعل اٌج١بٔبد 

اٌعب١ٌّخ 

 EKB,PKTِضً

Academic 

Resource Index, 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍلهاٍبد 

 اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس

١ٔٛ٠خ 

2022 

ك٠َّجو 

2022 

20000 

وخ فاااااااٟ كعاااااااُ اٌّشااااااابه

اٌّاااااااااإرّواد اٌّؾ١ٍاااااااااخ 

 ٚاٌل١ٌٚخ

شااواوبد ثؾض١ااخ ِااع  -

ٚىاهح اٌظااؾخ  ٚٔمبثااخ 

األؽجبء ٚثعغ اٌى١ٍابد 

 إٌّبظوح

ى٠بكح أعؼبء ١٘ئاخ اٌزاله٠ٌ اٌّشابهوْٛ  - 100000 ؽٛاي اٌعبَ ؽٛاي اٌعبَ ع١ّل اٌى١ٍخ

%  10فاااٟ اٌّاااإرّواد ثشاااىً رظااابعلٞ  

 عٍٝ األلً ٠ًٍٕٛب(

ٍا٠ٕٛب فاٟ  ى٠ابكح عالك األثؾابس إٌّشاٛهح -

 اٌّإرّواد ثٕفٌ إٌَجخ

عماااال ِااااإرّو كٌٚااااٟ وااااً  

 عب١ِٓ

فجوا٠اااااااااااااو    ِإرّو كٌٚٝ

2024  

2026 

فجوا٠ااااااااااااو 

2024  

2026 

 وزبة ٔشو اٌّإرّو - 500000

َٔاااجخ هػاااب اٌّشااابهو١ٓ فاااٟ اٌّاااإرّواد  -

 % 80رزعلٞ 
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 اٌقطؾ اٌجؾض١خ ٌأللَبَ

 2226-2222 للعام الجامعى التشرٌح و علم االجنةالخطة البحثٌة لمسم 

 المسئول ألداءامؤشرات  المخرجات األنشطة األهداف التنفٌذٌة االتجاهات البحثٌة

البحث فى مجال تأثٌر  -
المواد الطبٌعٌه و 

العمالٌر و مضادات 
االكسده على التركٌب 

الطبٌعى لالجهزه و 
 خالٌا الجسم 

 
RPDH-6 

إنشاء بٌت حٌوان  -

(Animal House مجهز )

البحثٌه  لممابله االحتٌاجات
 للمسم . 

  . عمل سٌمٌنارات دورٌه 
 
 ودكتوراه فى  ماجستٌر رسائل عمل

 هذه المجاالت
 

  ًعمل أبحاث علمٌة و نشرها ف
 دورٌات دولٌة و محلٌة.

 بخصوص تاثٌر  ٌهالبحث تطوٌر المجاالت
المواد الطبٌعٌه و العمالٌر و مضادات 
 االكسده على التركٌب الطبٌعى للجسم 

 
 سائل عدد ما تم من ر

 ماجٌستٌر ودكتوراة
 
 
  عدد ما نشر من ابحاث

فً  دورٌات دولٌة و 
 محلٌة.

 
  عدد ما تم من ابحاث

باستخدام تمنٌه 
 التشرٌح االفتراضى 

 
 لٌاس الرضا  استبٌانات

 عن األداء
 

و علم  التشرٌح لسم -
 االجنه

 
 

دراسه تاثٌر الملوثات  -
 على اعضاء  البٌئٌه 

و خالٌا الجسم و 
محاوله إٌجاد 

مضادات طبٌعٌه للحد 
 من هذه التاثٌرات

 
RPBR-3 

 
 

  .عمل سٌمٌنارات دورٌه 
 
 ودكتوراه فى  ماجستٌر رسائل عمل

 هذه المجاالت.
 

 عمل ندوات وورش عمل متخصصة 
 

  ًعمل أبحاث علمٌة و نشرها ف
 دورٌات دولٌة و محلٌة.

 

 بخصوص  ٌهالبحث تطوٌر المجاالت
 الملوثات البٌئٌه و تأثٌرها على اعضاء

الجسم و الدور الولائى /العالجى 
للمضادات الطبٌعٌه للحد من هذه 

 التاثٌرات .  

و علم  التشرٌح لسم -
 االجنه
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البحث فً تأثٌر 
األمراض السارٌة )داء 

السكري( على أعضاء و 
خالٌا الجسم و دراسة 
الدور الولائً للمواد 
الطبٌعٌة و مضادات 

 األكسدة و الفٌتامٌنات
 
- RPNC-1  

دراسه التشوهات  -
الجنٌنٌه الناتجه عن 

تعاطى العمالٌر او 
التعرض للملوثات 

البٌئٌه أثناء الحمل و 
دراسه كٌفٌه الحد من 

 تأثٌرها 
 

RPBR-4 

   . عمل سٌمٌنارات دورٌه 
 
 ودكتوراه فى  ماجستٌر رسائل عمل

 هذه المجاالت. 
 

  ًعمل أبحاث علمٌة و نشرها ف
 دورٌات دولٌة و محلٌة.

 فى مجال  ٌهالبحث لمجاالتتطوٌر ا
التشوهات الجنٌنٌه الناتجه عن 

العمالٌر او التعرض للملوثات البٌئٌه 
 أثناء فتره الحمل . 

و علم  التشرٌح لسم -
 االجنه

 
 

دراسه تأثٌر التغٌرات  -
الطبٌعٌه )مثل : 

الظالم ،  /الضوء

الحركه، /السكون 

السمنة، التمدم فى 
العمر، ...(على جسم 

 االنسان
  

RPSU-6 

  
 ودكتوراه فى  ماجستٌر رسائل عمل

 هذه المجاالت.
 
  ًعمل أبحاث علمٌة و نشرها ف

 دورٌات دولٌة و محلٌة. 
 

 فى مجال  ٌهالبحث تطوٌر المجاالت
تاثٌر التغٌرت الطبٌعسه على جسم 

 االنسان.    

و علم  التشرٌح لسم -
 االجنه
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البحث فى مجال 
التشرٌح االشعاعى 

Radiological 
anatomy  

و االختالفات التشرٌحٌه 
(Anatomical 

variations)   
(Other Issues) 

   عمل سٌمٌنارات أسبوعٌة 
 
 ودكتوراه ماجستٌر رسائل عمل 

 
  ًعمل أبحاث علمٌة و نشرها ف

 دورٌات دولٌة و محلٌة.

  زٌادة االنتاج البحثى فى مجال
التشرٌح االشعاعى و االختالفات 

فى  التشرٌحٌه و ارتباطها بالتمدم
 العمرو عاللاتها بالمصرٌٌن 

التشرٌح و علم  لسم -
 االجنه 

 
 

 البحث فى مجال -
 الخالٌا الجذعٌه

(Stem cell ) 
 و جزٌئات النانو 

(Nanoparticles  ) 
  

RPBR-5 

تصوٌر نشاء وحدة إ -
تحتوي على مٌكروسكوب 

  ضوئً و الكترونى

 شراء مٌكروسكوب الكترونى 
 

 شراء جهاز مٌكروتوم 
 

 مل لتدرٌب األطباء عمل ورش ع
 electronعلى استخدام

microscope 
 

 عمل ندوات وورش عمل متخصصة 
 

 رسائل ماجستٌر ودكتوراه وجود  
 

  ًعمل أبحاث علمٌة و نشرها ف
 دورٌات دولٌة و محلٌة.

 

 ٌتضمن  مؤتمر سنوى للمسم وجود
 ما تم انجازة فى هذه المجاالت

 باستخدام  وجود وحده تصوٌر
electron microscope  داخل

 المسم 
 
  زٌادة االنتاج البحثى فى مجال الخالٌا

 الجذعٌه
 

  زٌاده االنتاج البحثى فى مجال
 استخدام تفنٌه جزٌئات النانو 

 

لسم التشرٌح و علم   -
 االجنه

 
 

البحث فً تطوٌر  
مجال التشرٌح 

 االفتراضى 
 

(Other Issues) 

انشاء وحده الكترونٌه  -
خاصه بالتشرٌح 

 االفتراضى 
 
وٌر وحده الكترونٌه تط -

خاصه بالتشرٌح 
االفتراضى باستخدام 

 تربٌزه سكترا
Sectra virtual table 

  شراء شاشات عرض
LCD  و توزٌعها على

جمٌع المشارح و ربطها 
ٌه مع التربٌزه الرئٌس

 بشبكه اتصال داخلى
 

  شراء وحده البطارٌات
ٌو بى اس الداعمه 

(UBS لتوصٌله على )

تربٌزه التشرٌح 

  وجود وحدة وحده الكترونٌه
 للتشرٌح االفتراضى بالمسم. 

 
  بحثٌه فى مجال تمدٌم خدمات

رٌح االفتراضى عن التش
طرٌك تجمٌع البٌانات المتاحه 

من على السحابه الكترونٌه 
(Cloud.لشركه سكترا  ) 

 

التشرٌح  و علم  لسم - 
 االجنه
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توفٌر نظام باكس لربط  -

التربٌزه باجهزه االشعه و 
المسطره لتسهٌل تجمٌع 

المعلومات البحثٌه فٌما بعد 
 . 

 االفتراضى
 

  تجهز شبكه انترنت لوٌه
 متصله بالتربٌزه 

 

  انشاء شبكه اتصال رابطه
الكترونٌه لوٌه )نظام 
الباكس( لربط تربٌزه 

سٌكترا و اجهزه  
المختلفه، مثل: الرنٌٌن 

، االشعه المغناطٌسى
 الممطعٌه، اجهزه المسطره

، .... . و ذلن لتوسٌع 
لاده البٌنات الخاصه 

بالتربٌزه استعداد 
الستعملها فى االغراض 

البحٌثه بعد معالج البٌانات 
المتاحه 

(Retrospective 
studies) 

  اتاحه فرص للتبادل العلمى و
الخبرات بٌن جامعه الفٌوم  و 
الجامعات االروبٌه عن طرٌك 

استخدام لاعده البٌانات 
الخاصه بها من على السحابه 

( الخاصه Cloudااللكترونٌه )

 ه . بالشرك
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 2226-2222الخطة البحثٌة لمسم الفسٌولوجٌا الطبٌة للعام الجامعى 

 المسئول مؤشرات ااألداء المخرجات األنشطة األهداف االتجاهات البحثٌة
اكتشاف ألٌات االمراض 

 وأسبابها 
 

تخفٌف المضاعفات 
 الناتجه عن االمراض

 المختلفة مثل:
 

ف الكبدى التلٌ 
والكلوى و تلٌف 
 االنسجه المختلفة

لرح الجهاز  
 الهضمى.

التهابات االنسجة و  
 المفاصل.

التروٌه بالدم بعد  
انمطاعها عن انسجة 

 االملب
متالزمة االٌض   -

)امراض الملب / 
ارتفاع ضغط الدم / 

زٌاد الدهون/ مرض 
 السكري ٌنوعٌه(

أمراض الجهاز  
  العصبى

 *اضطرابات الغدد
   الصماء 

 

تطوٌر معمل  -1
الفسٌولوجً من حٌث توافر 

الكٌماوٌات واالجهزة 
 المتنوعة لعمل االبحاث

 
استحداث مجاالت بحثٌة  -2

 فى مجال التخصص
 
التشجٌع على نشر  -3

الوعى العلمى لمستجدات 
العصرفى مجال الفسٌولوجٌا 

الطبٌة بما ٌتناسب مع 
احتٌاجات المجتمع و فى 

ة للبحث ضوء خطة الجامع
 العلمى 

 
التوسع فى لبول تسجٌل   -4

طالب  دراسات علٌا فى 
المجال من خارج جامعة 

 الفٌوم  او الوافدٌن
 
انشاء بٌت لحٌوانات  -5

 التجارب
-6 انشاء وحدة   
Stem cells 

Research Unit  
 
 

  صٌانة االجهزة الموجودة
 بالمسم واعادة تشغٌلها بكفاءة

 
 شراء جهازpower lab  

التجارب العملٌة لعمل 
 الالزمة و استكمال ملحماتة

رسم العضالت )وحدات 
واألعصاب ورسم المخ 
ولٌاسات كهرباء الملب 

 وضغط الدم (
  
  توفٌربعض االجهزة لمٌاس

درجة االلم ولٌاس الحركات 
االنفعالٌة وغٌرها من اجهزة 

مستحدثة  لحٌوانات 
 التجارب

  
  شراء اجهزة لمٌاس تورم

و المدم وصنادٌك أٌض 
 اجهزة اخرى 

  
  عمل ورش عمل لتدرٌب

الهٌئة المعاونة  على 
 استخدام االجهزة الحدٌثة

  شراء برنامج الٌكترونى
سوفت وٌر الجراء تجارب 

مماثلة  و عرضها على 
 virtual labالطالب 

بالمسم  عمد سٌمٌنار شهري -  
 

حضور ورش  العمل -2
والمؤتمرات فً مجاالت االبحاث 

التً  تمس اهتمامات المسم 
 والجامعة

 
توفرعدد من رسائل الماجٌستٌر -3

 والدكتوراة واالبحاث 
 

زٌادة االنتاج البحثى فى مجال  -4
 العالج بالخالٌا الجذعٌة ومشتماتها 

 

 
 تمارٌر المشرفٌن  -1

 
 

 منح الرسائل -2
 

ر ااالبحاث فى مجالت نش -3
محلٌة ودولٌة ذات معامل تاثٌر 
و فى الربع االول والثانً تحدٌدا 

 فً تصنٌف االبحاث  
 

استطالع راى المنالشٌن  -4 
والممتحنٌن لطالب الدراسات 

 العلٌا

 لسم الفسٌولوجٌا الطبٌة 
 

لسم الكٌمٌاء الحٌوٌة 
 والبٌولوجٌا الجزٌئٌة 

 
جٌا الفارماكولو لسم 

ٌكٌة االكلٌن  
الباثولوجٌا 

والهٌستولوجى ولسم 
 الملب

 الباطنة العامة
 لسم الروماتٌزم والتأهٌل 

 
لسم امراض المخ 

 واالعصاب 
 طب االطفال 

 
جمٌع االلسام االكلٌنٌكٌة 

 بالمستشفى 
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اوزشبف اٌّووجبد 
اٌغل٠لٖ ٚ اٌزٝ ٌٙب 

رأص١وِؼبك ٌالٚهاَ ٚ 
ٚطف اال١ٌبد 
 مٌه` اٌَّئٌٛٗ عٓ

 

 experimental test 
  
  حضور الندوات

والمؤتمرات سواء المحلٌة 
او الدولٌة فً مجاالت 

 االبحاث التً  تمس
 اهتمامات المسم والكلٌة

  
  عمد سٌمٌنار شهري بالمسم

لمنالشة الحدٌث فى مجال 
 الفسٌولوجٌا الطبٌة 

  
  عمل ندوات وورش عمل

 متخصصة
 

  وجود رسائل ماجستٌر
 ودكتوراه

 
  عمل مؤتمر سنوى للمسم

)منفردا او باالشتران مع 
االلسام االكادٌمٌة ذات 
 االهتمامات المشتركة(

ولوجٌا الطبٌة لسم الفسٌ  
لسم الكٌمٌاء الحٌوٌة 
 والبٌولوجٌا الجزٌئٌة 

جٌا الفارماكولو لسم 
 االكلٌنٌكٌة 

جمٌع االلسام االكلٌنٌكٌة 
 بالمستشفى 

البحث فً الٌة عمل 
وتأثٌربعض االدوٌة 
االدوٌة بناء على  

التعدد الجٌنى 
والفسٌولوجٌا الجزٌئٌة 

والعالج بالخالٌا 
الجذعٌة و 

Secretomes  
مشتمات ونواتج (

 الخالٌا الجذعٌة(
 والنانوتكنولوجً 

 وغٌرها 

 لسم الفسٌولوجٌا الطبٌة 
لسم الكٌمٌاء الحٌوٌة 
 والبٌولوجٌا الجزٌئٌة

جٌا الفارماكولو لسم 
 االكلٌنٌكٌة 

 الباثولوجٌا ولسم الملب
 و الباطنة العامة

 طب  االطفال
جمٌع االلسام  

 االكلٌنٌكٌة بالمستشفى
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  2026-2022اٌقطخ اٌجؾض١خ ٌمَُ اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ ٚاٌج١ٌٛٛع١ب اٌغي٠ئ١خ ٌٍعبَ اٌغبِعٝ 
 اٌَّئٛي ألكاءاِإشواد  اٌّقوعبد األٔشطخ األ٘لاف االرغب٘بد اٌجؾض١خ

كهاٍخ كٚهاٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ فٟ 

اٌزشق١ض اٌّجىو ٌألِواع 

     RPBR-2  خ    اٌشبئؼخ ٚاٌَّزؾلص

بد رؾل٠ش ِؼًّ اٌلهاٍ

 اٌؼ١ٍب ٌٍج١ٌٛٛع١ب اٌغي٠ئ١خ
 

 (Tissue homogenizerشواء عٙبى فبٌؾ االَٔغخ )
 شواء عٙبى ؽوك ِوويٜ ٌٍؼ١ٕبد اٌظغ١وح

(Microspin High-speed Microcentrifuge) 
 (Cooling centrifugeشواء عٙبى ؽوك ِوويٞ ثبٌزجو٠ل )

 (UV transilluminatorشواء عٙبى ٔفٛم اٌؼٛء )االشؼخ اٌفٛق ثٕفَغ١خ( )
 (Digital Water bathشواء عٙبى ؽّبَ ِبئٝ هلّٝ ) 

 (Vortex Mixersشواء عٙبى فالؽخ كٚا١ِخ )
 ػًّ كٚهاد رله٠ج١خ ػٍٝ اٍزقلاَ االعٙيح

                                        أٍجٛػٝ ١ّ١ٍٕبهػٍّٟ  ػًّ     
 ؽؼٛه إٌلٚاد ٚاٌّإرّواد ٍٛاء اٌّؾ١ٍخ اٚ اٌل١ٌٚخ 

 ٍبئً ِبعَز١و ٚكوزٛهاحػًّ ه

ثؾٛس ٚ هٍبئً 

 ػ١ٍّخ
ٔلٚاد ٚ ؽٍمبد 

 ثؾش
                            االٔزبط   ى٠بكح 
                                         ِغبي فٟ   اٌجؾضٝ  
                            األِواع   رشق١ض 
                

  اٌّشوف١ٓ  رمبه٠و 

                           ٌوٍبئً ػٍٟ ا
ِٕؼ اٌوٍبئً 

اٌّإٍ٘خ ٌلهعزٟ 

اٌّبعَز١و ٚ 

 اٌلوزٛهاٖ 
                                                         االثؾبس ٔشو  

لَُ اٌى١ّ١بء 

 اٌؾ٠ٛ١خ
ثبإلشزوان ِغ 

ِقزٍف 

االلَبَ اٌؼ١ٍّخ 

 ٚ اإلو١ٕ١ٍى١خ
 

كهاٍخ ػاللخ اٌج١ٌٛٛع١ب اٌغي٠ئ١خ 

اٌّجىو ٌألِواع  ثبٌزشق١ض

 اٌشبئؼخ  ٚاٌَّزؾلصخ 

RPBR-1 

رط٠ٛو ِؼًّ اٌلهاٍبد 

 اٌؼ١ٍب ٌٍى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ
 (Electrophoresisشواء عٙبى اٌوؽالْ اٌىٙوثبئٝ )

ػاللخ اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ ثؾش 

ثبألِواع األوضو ئٔزشبها فٝ اٌف١َٛ  

 RPBR-2  فٟ االؽفبي ٚاٌىجبه

ئٍزىّبي ِب رُ ئٔغبىٖ ِٓ 

 ٚ أعٙيح  ِٕشأد
 (Radioimmunoassayشواء عٙبىِمب٠َخ ِٕبػ١خ شؼبػ١خ )

١ٌٛٛع١ب اٌغي٠ئ١خ فٟ جاٌثؾش كٚه 

رزجغ األِواع اٌشبئؼخ فٝ اٌف١َٛ 

 RPBR-3   ع١ٕ١ب ٚٚهاص١ب

 atomic absorptionاالمتصاص الذري الطٌفً )شواء عٙبى 
spectrophotometer) 

 

ِزبثؼخ اٌغل٠ل فٟ ػاللخ اٌى١ّ١بء 

اٌغ٠ٛ١خ ٚ اٌج١ٌٛٛع١ب اٌغي٠ئ١خ 

 RPBR-1  ثأِواع اٌؼظو

 high performance liquidعالً الكفائه ) فبطً ٌٍَٛائً شواء عٙبى
chromatography HPLC) 
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 2226-2222للعام الجامعى  الفارماكولوجٌا الطبٌةالخطة البحثٌة لمسم 

 المخرجات األنشطة األهداف االتجاهات البحثٌة
مؤشرات 

 األداءا
 المسئول

 تخفٌف المضاعفات الناتجه عن االمراض
 المختلفة مثل:

 
 التلٌف الكبدى والكلوى و تلٌف االنسجه. 
 لرح الجهاز الهضمى. 
 التهابات االنسجة و المفاصل. 
التروٌه بالدم بعد انمطاعها عن انسجة  

 االملب
 متالزمة االٌض  -

 المركزى   أمراض الجهاز العصبى 

ٌر معمل الفارماكولوجى من حٌث توافر تطو -1
 الكٌماوٌات واالجهزة المتنوعة لعمل االبحاث

 
 استحداث مجاالت بحثٌة فى مجال التخصص -2
 
التشجٌع على نشر الوعى العلمى لمستجدات  -3

العصرفى مجال علم االدوٌة والسموم بما ٌتناسب 
مع احتٌاجات المجتمع و فى ضوء خطة الجامعة 

  للبحث العلمى
 
التوسع فى لبول تسجٌل  طالب  دراسات علٌا  -4

 فى المجال من خارج جامعة الفٌوم  او الوافدٌن
 
 انشاء بٌت لحٌوانات التجارب -5
  
انشاء وحدة -6  

Therapeutic drug monitoring 
 

  -7 انشاء وحدة 
Molecular pharmacology 

 
 

  صٌانة االجهزة الموجودة
بالمسم واعادة تشغٌلها 

 ءةبكفا
 
 شراء جهازpower lab 

لعمل التجارب العملٌة  
و استكمال  الالزمة
 ملحماتة

  
 عض االجهزة توفٌرب

ولٌاس  لمٌاس درجة االلم
الحركات االنفعالٌة 

ا من اجهزة وغٌره
لحٌوانات  مستحدثة 
 التجارب

  
  شراء اجهزة لمٌاس تورم

المدم وصنادٌك أٌض و 
 اجهزة اخرى 

  
  عمل ورش عمل لتدرٌب

لمعاونة  على الهٌئة ا
 استخدام االجهزة الحدٌثة

  
  شراء برنامج الٌكترونى

سوفت وٌر الجراء 

عمد سٌمٌنار اسبوعً -
 بالمسم 

 
حضور ورش  العمل -2

 والمؤتمرات فً مجاالت
االبحاث التً  تمس 

اهتمامات المسم 
 والجامعة

 
توفرعدد من رسائل -3

الماجٌستٌر والدكتوراة 
 واالبحاث 

 
زٌادة االنتاج البحثى  -4

فى مجال التعدد الجٌنى 
والعالج بالخالٌا 
الجذعٌة والعالج 

الشخصى 
Personalized 

Medicine 
 

 
تمارٌر  -1

 المشرفٌن 
 
 

 منح الرسائل -2
 

حاث نشر ااالب -3
فى مجالت محلٌة 
ودولٌة ذات معامل 

 تاثٌر 
 

استطالع راى  -4 
المنالشٌن 

والممتحنٌن لطالب 
 الدراسات العلٌا

جٌا الفارماكولو لسم 
 االكلٌنٌكٌة 
 والهٌستولوجى الباثولوجٌا

 الملبلسم و
 الباطنة العامة

 اوزشبف اٌّووجبد اٌغل٠لٖ ٚ اٌزٝ ٌٙب رأص١و
اٌَّئٌٛٗ ِؼبك ٌالٚهاَ ٚ ٚطف اال١ٌبد 

 ` عٓ
 مٌه

 

جٌا الفارماكولو لسم  
 االكلٌنٌكٌة 

 الملبلسم الباثولوجٌا و
 الباطنة العامةو 
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البحث الٌة عمل وتأثٌربعض االدوٌة االدوٌة 
التعدد الجٌنى والعالج بالخالٌا  بناء على 

 Personalizedالجذعٌة والعالج الشخصى 
Medicine 

تجارب مماثلة  و  
 عرضها على الطالب

virtual lab 
experimental test 

  
  حضور الندوات

والمؤتمرات سواء 
المحلٌة او الدولٌة فً 
 مجاالت االبحاث التً 
تمس اهتمامات المسم 

 كلٌةوال
  
 عى عمد سٌمٌنار أسبو

بالمسم لمنالشة الحدٌث 
فى مجال االدوٌة والمادة 

الفعالة للمستخلصات 
الطبٌعٌة  التى ٌمكن 

 استعماالتها كبدٌل لالدوٌة
  عمل ندوات وورش عمل

 متخصصة
  وجود رسائل ماجستٌر

 ودكتوراه
 عمل مؤتمر سنوى للمسم 

 
جٌا الفارماكولو لسم 

ٌكٌة االكلٌن  
 الملبلسم الباثولوجٌا و

 الباطنة العامةو 
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 2226-2222الخطة البحثٌة لمسم الهستولوجً للعام الجامعى 

 

 

 

 

 المسئول مؤشرات األداء المخرجات األنشطة األهداف التنفٌذٌة االتجاهات البحثٌة

فً كل الموضوعات المتعلمة بع البحث
ٌلم الهستولوجً والخالٌا من حٌث تأث

رات كل من المواد السامة والعمالٌر ال
طبٌة والمستحضرات الطبٌعٌة والملوثا
ت البٌئٌة على كل من االنسان والحٌوا

 نات

 المسم بأحدث أنواع المٌكروسكوبات الضو تزوٌد

 ئٌة

 
 تزوٌد المسم بمختلف الكٌماوٌات والشرائح الالز

 مة الجراء االبحاث

 الدراسات ا طالب  تدرٌب

ختلف الشلعلٌا على عمل م

 رائح وصباغتها 

 
 التدرٌب على االستخدام األ

مثل للمٌكرسكوب لفحص ا

 لشرائح

 
 ٌالتدرٌب على التصوٌر الم

 كرسكوبً

 
 التدرٌب على التحلٌل الح

 صائً للشرائح

 شراء 

مٌكرسكوب 

ضوئً مزود 

بكامٌرا تصوٌر 

 وماسح للشرائح 

 
  توفٌر

الكٌماوٌات 

والشرائح 

الالزمة الجراء 

 االبحاث

 تم من أبحاث فى  عدد ما

 نفس المجال

 
 عدد ما نشر من أبحاث 

 
  عدد ما تم من رسائل

 ماجٌستٌر ودكتوراة

 
  

 الهستولوجً  لسم

فً مجالً زراعة الخالٌا الجذع البحث
 ٌة واالنسجة

خاص للدراسات التً تبحث فً  توجه
 جانب التركٌب الجزٌئً للخالٌا 

عللالبحاث التً تهدف للحفاظ  تفضٌل
ى الصحة وإٌجاد عالج لألمراض المخ

 تلفة
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 2226-2222للعام الجامعى  الطفٌلٌات الطبٌةالخطة البحثٌة لمسم 

 المسئول مؤشرات ااألداء المخرجات األنشطة األهداف الكود االتجاهات البحثٌة
1-Surveys that include prevalence and 

incidence studies of major health 

problems in the region and measure its 

economical burden. 

 

اٌَّؼ  اٌجؾضٟ ٌزَغ١ً ِعلالد االٔزشبه ٚعٛاًِ 

اٌقطٛهح ٌالِواع اٌطف١ٍ١خ ٚاالِواع اٌّزٛؽٕخ 

 ٚثقبطخ ِؾبفظخ اٌف١َٛ

RPDH -
1 

 طفٌلٌاتتطوٌر معمل ال -1
من حٌث توافر الكٌماوٌات 

واالجهزة المتنوعة لعمل 
 اثاالبح

 
استحداث مجاالت بحثٌة  -2

 فى مجال التخصص
 
 التشجٌع على نشر الوعى  -3

  المجتمعى باالمراض الطفٌلٌة
 ونشر ثمافة الولاٌة والعالج 

 
التوسع فى لبول تسجٌل   -4

طالب  دراسات علٌا فى 
المجال من خارج جامعة 

 الفٌوم  او الوافدٌن
 
انشاء بٌت لحٌوانات  -5

 التجارب
  
تشخٌص  وحدةانشاء  -6

 االمراض الطفٌلٌة
 

ة االجهزة الموجودة بالمسم صٌان -
 تشغٌلها بكفاءة و
 
 وملحماته PCRاجهزة شراء  -
 Freezer -20 Cشراء  -
شراء حضانات واجهزة الالزمة  -

 لعمل المزارع للطفٌلٌات
 

شراء الكٌماوٌات اللزمة الجراء  -
 التجارب 

 
امكانات الجراء التجارب  توفٌر -

 اربحٌوانات التجعلً 
 
 
عمل ورش عمل لتدرٌب الهٌئة  -

المعاونة  على استخدام االجهزة 
 الحدٌثة

 
حضور الندوات والمؤتمرات  -

سواء المحلٌة او الدولٌة فً 
تمس  مجاالت االبحاث التً 

 كلٌةاهتمامات المسم وال
 

 عمد سٌمٌنار أسبوعى بالمسم  -
 

عمد سٌمٌنار اسبوعً -1
 بالمسم 

 
حضور ورش  العمل -2

والمؤتمرات فً مجاالت 
الطفٌلٌة  محلٌة االبحاث 

 ودولٌة
 

توفرعدد من رسائل -3
الماجٌستٌر والدكتوراة 

 واالبحاث 
 

النشر العلمى  فى  -4
 مجالت محلٌة ودولٌة

 
غمد مؤتمر سنوي للمسم  -5

والمشاركة بالمؤتمر 
 السنوى للكلٌة

 
 تمارٌر المشرفٌن  -1
 
 
 منح الرسائل -2
 
نشر ااالبحاث فى  -3

مجالت محلٌة ودولٌة 
 ذات معامل تاثٌر 

 
استطالع راى  -4 

المنالشٌن والممتحنٌن 
لطالب الدراسات 

 العلٌا

الطفٌلٌات  لسم 
الطبٌة  اعضاء 

  هٌئة التدرٌس
 

Neglected tropical diseases (filariasis, 
Cutaneous leishmaniasis, Rift Valley 
fever, Bilharisiasis etc…) 
 

كهاٍخ  وً ِب ٠قض االِواع اٌطف١ٍ١خ  اٌّزٛؽٕخ  

 ثّظو  ٚثقبطخ ِؾبفظخ اٌف١َٛ ِضً :
ِعلالد االٔزشبه ٚعٛاًِ اٌقطٛهح    

 اٌزشق١ض ثبٌٍٛبئً اٌّقزٍفخ ٚاٌؾل٠ضخ

كهاٍخ اٌزبص١و عٍٝ اٌغٙبى إٌّبعٟ ٚ اٌزشق١ض ٚ 

زطع١ّبد إٌّبع١خاٌ  

كهاٍخ اٌزبص١واد اٌّوػ١خ  ٚاالعواع اٌطج١خ 

 اٌّظبؽجخ ٚاٌّؼبعفبد

كهاٍخ االك٠ٚخ اٌّقزٍفخ ٚ اٍزؾلاس اك٠ٚخ ِٓ 

ِووبثبد عؼ٠ٛخ اٚ ِظٕعخ ثطو٠مخ إٌبٔٛ ٚاوزشبف 

 ربص١وارٗ اٌعالع١خا

RPCD-5 
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Other endemic diseases in the 
governorate 

االِواع اٌطف١ٍ١خ  اٌّزٛؽٕخ   كهاٍخ  وً ِب ٠قض

 ثّظو  ٚثقبطخ ِؾبفظخ اٌف١َٛ ِضً :
ِعلالد االٔزشبه ٚعٛاًِ اٌقطٛهح    

 اٌزشق١ض ثبٌٍٛبئً اٌّقزٍفخ ٚاٌؾل٠ضخ

كهاٍخ اٌزبص١و عٍٝ اٌغٙبى إٌّبعٟ ٚ اٌزشق١ض ٚ 

 اٌزطع١ّبد إٌّبع١خ

كهاٍخ اٌزبص١واد اٌّوػ١خ  ٚاالعواع اٌطج١خ 

 اٌّظبؽجخ ٚاٌّؼبعفبد

هاٍخ االك٠ٚخ اٌّقزٍفخ ٚ اٍزؾلاس اك٠ٚخ ِٓ ك

ِووبثبد عؼ٠ٛخ اٚ ِظٕعخ ثطو٠مخ إٌبٔٛ ٚاوزشبف 

 ربص١وارٗ اٌعالع١خ
 

RPCD-

8 
 

عمل ندوات وورش عمل  -
 متخصصة

 
 وجود رسائل ماجستٌر ودكتوراه -
 مل مؤتمر سنوى للمسمع -

Cellular and molecular basis of common 
health problems in Egypt and exploring 
innovative or more cost-effective lines 
of management 
 

اٌزوو١ت اٌغ١ٕٟ ٌٍطف١ٍ١بد اٌّقزٍفخ ٚاالٍزفبكح  كهاٍخ

ثزٛع١ٗ  ٍٚبصً رشق١ض ٚعالط ٚاك٠ٚخ ٚرطع١ّبد 

 ِغٙيح عٍٝ اٍبً ع١ٕٟ  

RPBR-3 
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 2226-2222الخطة البحثٌة لمسم المٌكروبٌولوجٌا الطبٌة و المناعة للعام الجامعً 

 المسئول اءمؤشرات ااألد المخرجات األنشطة األهداف االتجاهات البحثٌة
تطوٌر وانشاء وحدات 

االبحاث للتخصصات 
 الدلٌمة بالمسم 

األمراض أبحاث تطوٌر وحدة  -
البكتٌرٌة و ابحاث المضادات 

 الحٌوٌة
 

اٌلهاٍبد االٍزمظبئ١خ اٌزٟ رشًّ عمل  -

أزشبه ٚؽلٚس اٌّشبوً اٌظؾ١خ اٌوئ١َ١خ فٟ 

 Code)  إٌّطمخ ٚل١بً اٌعتء االلزظبكٞ

RPDH-1) 

مماومة المٌكروبات للمضادات كهاٍخ  - 

وطرق العالج للمٌكروبات  الحٌوٌة  

 بالمنتجات االصطناعٌة والطبٌعٌة

(Code RPDH-9) 

هٍُ اٌقوائؾ اٌغ١ٕ١خ ٚاٌلهاٍخ ٚرعلك  -

األشىبي اٌغ١ٕ١خ فٟ اٌّوػٝ اٌّظو١٠ٓ 

ٟ األِواع اٌّقزٍفخ  ُ ف  Code)ٌزؾل٠ل كٚه٘
RPBR-1)  

 
رجٌة على تأثٌر العوامل الداخلٌة والخا -

تشخٌص األمراض التً تصٌب اإلنسان 
 وإحداثها وعالجها

اٌّعوفخ ٚاٌٛعٟ ثبألِواع اٌّيِٕخ  -

اٌّعل٠خ ٚغ١و اٌّعل٠خ ٚعٛاًِ اٌقطو 

 اٌقبطخ ثٙب

(Code RPSU-3) 

تخرٌج طبٌب متخصص  -
فً المٌكرو بٌولوجٌا 

الطبٌة لادر على اجراء 
الفحوصات الطبٌة 

المتخصصة فً مجاالت 
وجٌا الطبٌة المٌكروبٌول

و المناعة والمسهمة 
الفعالة فً تمدٌم خدمة 
طبٌة متمٌزة و تتماشى 

مع متطلبات سوق العمل 
و الالحتٌاجات المجتمعٌة 

 و الصحٌة و العالجحٌة
تمدٌم خدمات تشخٌصٌة  -

و عالجٌة بأعلى كفاءة 
منخالل الوحدات 

 المختلفة
 

زٌادة االنتاج البحثى فى  -
 مجال تشخٌص األمراض 

 
 

 

 
ارٌر المشرفٌن و تم -

رؤساء االلسام و ادارة 
 المستشفٌات

 
منح الرسائل فً مجاالت  -

 صصخالت
  

نشر البحوث فً الدورٌات 
 المحلٌة و الدولٌة

 
المشاركة فً المؤتمرت  -

 المتخصصة 
  

ارتفاع نسب الشفاء نتٌجة 
 لدلة التشخٌص و العالج 

 
ارتفاع جودة الخدمات الصحٌة 

 فً المستشفٌات الجامعٌة
 
نخفاض معدالت انتشار ا

 عدوى المستشفٌات
 

 

لسم المٌكروبٌولوجٌا 
الطبٌة و المناعة مكفحة 

 العدوى
 وبالمشاركة مع السام: 

 لسم الجلدٌة -
 لسم الصدرٌة -
 الباطنة العامة -
لسم االمراض  -

 المتوطنة 
لسم الروماتٌزم  -

 والتأهٌل
 االطفال -
 
 

 

تطوٌر وحدة أبحاتاألمراض  -
  الفطرٌة

 

لصحٌح على اسباب أمراض عزل والتعرف ا-
الفطرٌات و عمل الدراسات و اختبارات 

الحساسٌة للمضادات الفطرٌات لضمان فاعلٌة 
 العالج.
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 تطوٌر وحدة مكافحة العدوى -
 

كهاٍخ علٜٚ اٌَّزشفٝ ٚ ؽوق ا١ٌَطوح 

 ع١ٍٙب

 (code RPCD-7) 

مل دراسات على تأثٌر المضادات  

الحٌوٌة والمساهمة فً وضع سٌاسة 

دام المضادات الحٌوٌة للمستشفىاستخ  

(Code RPDH-9) 

فطخ ٌٍؾل ِٓ اٌٛف١بد ٚاألِواع ػع ٚ -

إٌبعّخ عٓ رٍٛس اٌج١ئخ ٚاٌّٛاك اٌى١ّ١بئ١خ 

اٌقطوح ٚرٍٛس اٌٙٛاء ٚاٌّبء ٚاٌزوثخ 

 (Code RPDH-6) ٚرٍٛصٙب

اٌّشبهوخ فٟ اٍزؾلاس ٚ رط٠ٛو الَبَ  -

اٌَّزشفٝ اٌّقزٍفخ ٚ اٌزٟ رَبُ٘ فٟ هفع 

ح اٌقلِبد اٌعالع١خ اٌّملِخ ٚ رٛف١و وفبء

 اٌؾّب٠خ ِٓ االطبثخ ثعلٜٚ اٌَّزشفٝ

انشاء وحدة ابحاث امراض  -
 الحساسٌة و المناعة

 

التشخٌص السلٌم ألمراض الحساسٌة  -
 المختلفة.

إجراء الفحوصات المختلفة للوصول إلى  -
تشخٌص سلٌم وتصمٌم الخطط للعالج  

 المناعً
لمختلفة لالختبار تحضٌر المستضدات ا -

 والعالج 
العمل على توفٌر االجهزة الالزمة لتنفٌذ  -

 الخطة المدرجة
 إنشاء وحدة ابحاث الدرن -

 
تزوٌد الوحدة بالتمنٌات الحدٌثة والدلٌمة -

 للتشخٌص المناسب وعزل المتفطرات
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انشاء وحدة االبحاث  -
 الفٌروسٌة

 

عمل االبحاث والدراسات  عن الفٌروسات -
 ناشئة الجدٌدةال
عمل االبحاث والدراسات  عن تأثٌر  -

 اللماحات الجدٌدة المختلفة
العمل على توفٌر االجهزة الالزمة لتنفٌذ  -

 الخطة المدرجة
االهداف العامة للخطة 

 البحثٌة                                      
 
 

 
 
 
 

-   
 

 

عمل ورش عمل لتدرٌب األطباء على -
 مستشفٌاتمكافحة عدوى ال

حضور الندوات والمؤتمرات سواء المحلٌة -
 او الدولٌة 

عمل سٌمٌنارات دورٌة للتدرٌب و المنمشة -
 لالمرض الجدٌدة 

 عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه-
 التحضٌر لعمل مؤتمر سنوى للمسم -
العمل على ادخال التمنٌات الحدٌثة فى  -

استخدام طرق التشخٌص و  العالج لالمراض 
 رٌة و الفٌروسٌة المختلفةالبكتٌ
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 0206-0200ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ  ٌجبصٌٛٛعٟاٌقطخ اٌجؾض١خ ٌمَُ ا

 اٌَّئٛي األكاء ِإشواد اٌّقوعبد األٔشطخ اٌزٕف١ن٠خ األ٘لاف اٌجؾض١خ االرغب٘بد

 االٌزٙبث١خ االِواع ِغبي فٟ اٌجؾش

 ا١ٌخ ٚكهاٍخ اٌّيِٕخ ٚ اٌّعل٠خ ٚاالِواع

  اٌّقزٍفخ االِواع

 RPCD1 

RPCD4 

RPCD6 

RPCD8 

RPNC2 

RPNC3 

 

 ِعًّ أشبء -

  ثبصٌٛٛعٟ

 

 

 

 

 

 هٍبئً عًّ ✔

 ٚكوزٛهاٖ ِبعَز١و

 ثؾض١خ ٚهلبد عًّ ✔

 اٌّغبي ٔفٌ فٝ

 ٌزشق١ض ٚؽلح ٚعٛك ✔

  االِواع

 

 ٚ رشق١ظ١خ فلِبد رمل٠ُ ✔

 كافً وفبءح ثأعٍٝ عالع١خ

 اٌمَُ

 

 فٝ اٌجؾضٝ االٔزبط ى٠بكح ✔

   اٌّغبي ٘نا

 

 اٌّغبي ٔفٌ فٝ أثؾبس ِٓ رُ ِب علك ✔

 

 أثؾبس ِٓ ٔشو ِب علك ✔

 

 ٚكوزٛهاح ِبع١َز١و هٍبئً ِٓ رُ ِب علك ✔

 

 

 

  األكاء عٓ اٌوػب ل١بً اٍزج١بٔبد ✔

 

 

 اٌجبصٌٛٛعٟ لَُ

 االٚهاَ ِغبي فٝ اٌجؾش

RPNC6  

 ٚؽلح ئٔشبء -

  أالٚهاَ رشق١ض

 

 ٚٚهُ ٔلٚاد عًّ ✔

 ِزقظظخ عًّ

 هٍبئً ٚعٛك ✔

 ٚكوزٛهاٖ ِبعَز١و

 عًّ ِٓ َِزمبٖ

 حاٌٛؽل

 ثؾض١خ ٚهلبد عًّ ✔

 اٌّغبي ٔفٌ فٝ

 رشق١ض ٚؽلح ٚعٛك ✔

  االٚهاَ

 

 فٝ اٌجؾضٝ االٔزبط ى٠بكح ✔

   االٚهاَ رشق١ض ِغبي

 

  اٌجبصٌٛٛع١ب لَُ

  االٚهاَ عواؽخ لَُ  

 

  االٚهاَ عالط لَُ

 اٌق١ٍخ ثبصٌٛٛع١ب ِغبي فٝ اٌجؾش

  اٌقٍٛٞ حاٌزشق١ض

RPNC 

 ِعًّ أشبء -

  ١ٍزٌٛٛعٟ

 هٍبئً عًّ ✔

 كوزٛهاٖٚ ِبعَز١و

 ِغبي فٟ

 ا١ٌَزٌٛٛعٟ

 ثؾض١خ ٚهلبد عًّ ✔

  اٌّغبي ٔفٌ فٝ

 ِطٛهح ٚؽلح ٚعٛك ✔

   اٌقٍٛٞ ٌٍزشق١ض

 فٝ اٌجؾضٝ االٔزبط ى٠بكح ✔

 اٌقٍٛٞ اٌزشق١ض ِغبي

  اٌجبصٌٛٛعٟ لَُ

 

  اٌجبصٌٛٛعٟ لَُ ثؾض١خ ٚؽلح ٚعٛك ✔ ز١وِبعَ هٍبئً عًّ ✔ كالالد ٚؽلح اأشبء  إٌّبع١خ االٚهاَ كالالد ِغبي فٟ اٌجؾش
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RPBR1 

RPBR2 

 ٔفٌ فٝ ٚكوزٛهاٖ  إٌّبع١خ االٚهاَ

 اٌّغبي

 ثؾض١خ ٚهلبد عًّ ✔

 اٌّغبي ٔفٌ فٝ

  إٌّبع١خ اٌظجغبد ثبٍزقلاَ

  اٌغي٠ئ١خ اٌجبصٌٛٛع١ب ِغبي فٟ اٌجؾش

RPBR1 

RPBR3 

 ِعبًِ ِع اٌزعبْٚ

 اٌغي٠ئ١خ اٌجبصٌٛٛع١ب

 ِووي الٔشبء ر١ّٙلا

 ِزقظض ثؾضٟ

 ٘نا فٟ هٍبئً عًّ ✔

  ياٌّغب

  ثؾض١خ اٚهاق عًّ ✔

 اٌعٍّٟ إٌشو ى٠بكح ✔

  اٌّغبي ٘نا فٟ

 ٔزبئظ ِٓ االٍزفبكح ✔

 ٚاٌعالط اٌزشق١ض فٟ االثؾبس

  اٌجبصٌٛٛعٟ لَُ 

 اٌغٍل ٚاٚهاَ اِواع ِغبي فٟ اٌجؾش

  

RPNC6 

 

 ٌزشق١ض ٚؽلح أشبء

 اٌغٍل ٚاٚهاَ اِواع

 ِبعَز١و هٍبئً عًّ ✔

 ٔفٌ فٝ ٚكوزٛهاٖ

 اٌّغبي

 ثؾض١خ ٚهلبد عًّ ✔

 اٌّغبي ٔفٌ فٝ

 ِطٛهح ٚؽلح ٚعٛك ✔

   اٌغٍل ٚاٚهاَ اِواع فٟ

 اٌجؾضٝ االٔزبط ى٠بكح ✔

  اٌّغبي ٘نا فٝ

 اٌجبصٌٛٛعٟ لَُ 

 اٌجبصٌٛٛع١ب اٍزقلاَ ِغبي فٟ اٌجؾش

  اٌظٛهح ٚرؾ١ًٍ اٌول١ّخ

RPBR6 

 

 ٚؽلاد ِع اٌزعبْٚ

 فٟ اٌول١ّخ اٌجبصٌٛٛع١ب

 ٚاٌّواوي اٌغبِعبد

 ٚاٌزله٠ت  اٌجؾض١خ

 ر١ّٙلا جواداٌق ٚاوزَبة

 ثؾض١خ ٚؽلح الٔشبء

  ِزقظظخ

 ٚهُ فٟ اٌّشبهوخ ✔

  عًّ

 ع١ٍّخ هٍبئً عًّ ✔

  ثؾض١خ ٚاٚهاق

 فٟ اٌقجواد رعي٠ي ✔

  اٌّغبي ٘نا

 ثؾض١خ ٚؽلح ٚعٛك ✔

  ِزقظظخ

  اٌجبصٌٛٛعٟ لَُ 

 اٌزغبهة ؽ١ٛأبد ِغبي فٟ اٌجؾش

  اٌَو٠و٠خ ٚاٌزغبهة

RPBR5 

 

 الثؾبس ٚؽلح أشبء

 اٌزغبهة ؽ١ٛأبد

 اٌَو٠و٠خ هةٚاٌزغب

 االلَبَ ِع ثبٌزعبْٚ

 االفوٜ

 ثؾض١خ ٚهلبد عًّ ✔

  اٌّغبي ٘نا فٟ

 ِطٛهح ٚؽلح ٚعٛك ✔

   اٌّغبي ٘نا فٟ

 اٌجؾضٝ االٔزبط ى٠بكح ✔

 اٌّغبي ٘نا فٝ

  اٌجبصٌٛٛعٟ لَُ 

 ا
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 2026-2022اٌقطخ اٌجؾض١خ ٌمَُ اٌظؾخ اٌعبِخ ٚؽت اٌّغزّع ٌٍعبَ اٌغبِعٝ 
 اٌَّئٛي ألكاءاِإشواد  اٌّقوعبد شطخاألٔ األ٘لاف االرغب٘بد اٌجؾض١خ
كهاٍخ  أزشبه ٚؽلٚس 

اٌّشبوً اٌظؾ١خ اٌوئ١َ١خ 

 فٟ

ِضً الِوا ع   إٌّطمخ 

اٌّيِٕٗ   ِعلي االٔزشبه ٚ 

عٛاًِ اٌقطٛهٖ ٚا١ٌَطوٖ 

 ع١ٍٙب(

 ٚل١بً عجئٙب االلزظبكٞ.
  

RPDH-1 

RPSU-1 

RPSU-6 
 

  ػًّ َِؼ ٌجؼغ اٌموٞ ٚإٌّبؽك

أزشبه  ٌّؼوفخ ِلٜثبٌّؾبفظخ 

 األِواع اٌّقزٍفخ

  كهاٍخ اٌؼٛاًِ اٌَّبّ٘خ فٝ ئٔزشبه

 ثؼغ اٌّشبوً اٌظؾ١خ

 

  ػًّ ى٠بهاد ١ِلا١ٔخ ٌٍطٍجخ 

  رفؼ١ً كٚه اٌطٍجخ اٌجؾضٝ ف١ّب

 ٠قض اٌّشبوً اٌظؾ١خ

  اٌّشبهوخ فٝ اٌؾّالد اٌظؾ١خ

 اٌزٝ رقلَ اٌّغزّغ اٌّؾ١ؾ

  ؽؼٛه إٌلٚاد ٚاٌّإرّواد

 .ٍٛاء اٌّؾ١ٍخ اٚ اٌل١ٌٚخ

 ل ١ّ١ٍٕبه اٍجٛػٟ ثبٌمَُ ػم 

  شٙو٠خ ٌٍمَُ  ػ١ٍّخػًّ ٌمبءاد 

  َُػمل ١ّ١ٍٕبه اٍجٛػٟ ثبٌم 

    ًّؽؼٛه ٚهُ  اٌؼ

ٚاٌّإرّواد فٟ ِغبالد 

االثؾبس اٌزٟ  رٌّ ا٘زّبِبد 

 اٌمَُ ٚاٌغبِؼخ

  ٚعٛكdata  base ِؾلصخ 

ٌٍّشبوً اٌظؾ١خ إٌّزشوح 

ٚػجئٙب اإللزظبكٜ 

إلٍزقلاِٙب فٝ رم١١ُ 

الىِخ اٌ اٌّٛاهك

 ٌٍّإٍَبد اٌظؾ١خ

  ؽبٌت مٚ للهاد ثؾض١خ

 ٚوفبءح ػب١ٌخ

  ثٕبء ِغزّؼبد أوضو طؾخ 

 

  ُهٍبئً  ِب ر ِٓ

اٌّبع١َز١و ٚاٌلوزٛهاح 

 ماد اٌظٍخٚاالثؾبس 

  ٝػلك ِب ٔشو ِٓ أثؾبس ف

ِغالد ِؾ١ٍخ ٚك١ٌٚخ ماد 

 ِؼبًِ ربص١و

  ِٓ ٗػلك ِب رُ ػوػ

أثؾبس ماد طٍخ فٝ 

 اٌّإرّواد

 

  تمارٌر المشرفٌن 
  ِٓ ٗػلك ِب رُ رطج١م

أثؾبس ٚهثطٗ فٝ ؽً 

اٌّشىالد اٌظؾ١خ فٝ 

 اٌّغزّغ اٌّؾ١ؾ

 

لَُ اٌظؾخ 

اٌؼبِخ ٚؽت 

 اٌّغزّغ

ٚاأللَبَ 

اإلو١ٕ١ٍى١خ اٌؼبٍِخ 

فٝ ٔفٌ اٌّغبي 

 اٌجؾضٝ
 

  رؾ١ًٍ اٌؼتء اإللزظبكٜ ٌألِواع

 اٌّؼل٠خ ٚغ١و اٌّؼل٠خ

 

 

  اإلعواءاد اٌؼبِخ ٌزمل٠و رؾل٠ل

 ألِواعٌاٌؼتء االلزظبكٞ 

   رؾل٠ل اٌّٛاهك اٌزٟ ٠زُ رىجل٘ب 

  ل١بً اٍزقلاَ اٌّٛاهك اٌقبطخ

ثّإٍَبد اٌوػب٠خ ثبٌؼالط 

 اٌظؾ١خ

  رمل٠و اٌزىب١ٌف اٌشقظ١خ

ٚاٌزىب١ٌف غ١و اٌّجبشوح ثّب فٟ 

مٌه اٌّؼٛٔخ اٌنار١خ/ اٌوػب٠خ 

 اٌّغزّؼٟ

 

  رٛف١و اٌّٛاهك االىِخ

ٌٍوػب٠خ اٌظؾ١خ ٚرؾم١ك 

خ االٍزلاِخ اٌّب١ٌخ ألٔظّ

 اٌوػب٠خ اٌظؾ١خ
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  وفبءح  اػؼبء اٌمَُ ٚ اٌى١ٍخ هفغ

 ػٍٟ اٌزؾ١ًٍ االؽظبئٟ 

 

  ٌٝأشبء ِؼًّ ؽبٍت آ

 ٚاؽظبء  

  ٍٝػمل كٚهاد رله٠ج١خ ػ

 اإلؽظبء اٌطجٝ

  ٍ توفٌر برامج االحصاء الطبً مثل
SPSS 

 

  ٚأػؼبء ١٘ئخ رله٠ٌ م

وفبءح ٚللهح ػب١ٌخ ػٍٝ 

 اٌزؾ١ًٍ األؽظبئٝ

  ػلك ِبرُ ِٓ كٚهاد

 رله٠ج١خ

 ػلك اٌؾؼٛه 

  اٍزج١بٔبد ل١بً األكاء 

االثؾبس اٌزٟ رٙزُ ثم١بً  

اٌٛعٟ ٚاالرغب٘بد 

 ٚاٌّّبهٍبد  

 اٌّقزٍمخ  

RBSU2.3 

 

  ٟرط٠ٛو كٚه اٌمَُ فٟ ى٠بكح  اٌٛػ

 اٌظؾٟ 

  ًر٠ٕٛغ اٌٍٛبئً اٌَّزقلح فٝ ل١ب

 اٌٛػٝ ٚاٌّّبهاٍبد اٌّقزٍفخ

 

  عمل ندوات صحٌة بالكلٌة و
 تمغ المستشفً والمج

  عمل زٌارات مٌدانٌة للطلبة 
  المشاركة فى الحمالت الصحٌة

 التى تخدم المجتمع المحٌط
  حضور الندوات والمؤتمرات

 سواء المحلٌة او الدولٌة.
  عمد سٌمٌنار اسبوعً بالمسم 
    حضور ورش  العمل

والمؤتمرات فً مجاالت االبحاث 
التً  تمس اهتمامات المسم 

 والجامعة
 

 

  ٜٛاٌٛػٝ اهرفبع َِز

 اٌظؾٝ

  ٝرؾغ١ُ رأص١و ٔمض اٌٛػ

اٌظؾٝ ٚأصوٖ ػٍٝ 

اٌٍَٛن اٌظؾٝ 

  ٚاألِواع اٌّقزٍفخ

  ػلك ِب رُ ِٓ كٚهاد

 ٚٚهُ ػًّ

  ػلك ِب رُ ِٓ أثؾبس

ٚهٍبئً ٌم١بً اٌٛػٝ 

 ٚاٌّّبهاٍبد اٌظؾ١خ
  عدد ما تم من رسائل

 ماجٌستٌر ودكتوراة
 

  تمارٌر العمل بوحدة
 االحصاء الطبً والتدرٌب

 ٌؼًّرمبه٠و ا 

  ػلك ِب رُ ِٓ اٍج١بٔبد

ٌٍم١بً فٝ اٌّغزّغ 

 اٌلافٍٝ ٚاٌقبهعٝ

  ػلك ِب رُ ِٓ أثؾبس

ٚهٍبئً ٌم١بً اٌٛػٝ 

 ٚاٌّّبهاٍبد اٌظؾ١خ

  ًػلك ِب رُ ِٓ هٍبئ

 ِبع١َز١و ٚكوزٛهاح

  ػلك ِب رُ ِٓ أثؾبس ماد

 اٌظٍخ
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ثؾبس عٓ ٍٛء اٌزغن٠ٗ ا

ى٠بكٖ  - اِواع ٔمض 

  عٛاًِ (إٌَّخ ٚ اٌٛىْ

  األصو اٌظؾٟ  اٌقطو

 ٚاالعزّبعٟ ٚااللزظبكٞ   ٚ

كهاٍخ ؽوق اٌٛلب٠خ ٌٍؾل ِٓ 

 RPSU-6 رأص١وٖ

 

 اثؾبس فٟ ِغبي اٌزغن٠خ  

رغن٠خ األؽفبي ٚاٌشجبة 

 (ٚإٌَبء ٚوجبه آٌَ

RPNC-8 

 

 ًٚؽلح اٌزغن٠خ اٌؼالع١خ رفؼ١ 

  كهاٍخ اٌؼٛاًِ اٌّورجطخ ثأزشبه

 أِواع إٌَّخ

  رفؼ١ً ٚؽلح اٌزغن٠خ

 اٌؼالع١خ

  ػًّ ٍِفبد ٌّزبثؼخ ؽبالد

 اٌٛؽلح

  رفؼ١ً ٔظبَ اٌّزبثؼخ

 اإلٌىزوٚٔٝ

  ٝرؾ١ًٍ إٌظبَ اٌغنائ

 ٚاهرجبؽخ ثبٌضمبفخ اٌّغزّؼ١خ

  هطل اٌٍَٛو١بد اٌقبؽئخ

 اٌّورجطخ ثبٌَّٕخ

 

  اٌَّبّ٘خ فٝ رم١ًٍ َٔجخ

أزشبه ثؼغ األِواع 

 اٌّورجطخ ثبٌزغن٠خ

  اٌزغن٠خ اٌظؾ١خ ٌٍفئبد

اٌّظبثخ ثبألِواع 

خ ٚاٌفئبد األوضو اٌّيِٕ

 ػوػٗ

  اٌؾل ِٓ أزشبه األِواع

اٌّظبؽجخ ٌٍَّٕخ فٝ 

 اٌفئبد اٌّقزٍفخ

 اٌؾل ِٓ أزشبه إٌَّخ 

  ًػلك ِب رُ ِٓ هٍبئ

 ِبع١َز١و ٚكوزٛهاح

  ػلك ِب رُ ِٓ أثؾبس ماد

 اٌظٍخ

 



 

 
51 

كهاٍخ إٌظبَ اٌظؾٟ 

 اٌّظوٞ ٌزؾ١َٓ 

عٛكح اٌوعب٠خ اٌظؾ١خ 

رّبش١ب ِع اٌقطخ  اٌّملِخ

ٌٕظبَ اٌزأ١ِٓ  اٌغل٠لح

 اٌظؾٝ

RPQC 

  اٍزؾلاس ثواِظ عل٠لح ِضً ِبعَز١و

 اٌوػب٠خ اٌظؾ١خ ٚئكاهح اٌَّزشف١بد

  كهاٍخ اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ ٚاالعزّبػ١خ

ٚاٌّبك٠خ اٌَّبّ٘خ فٝ عٛكح اٌوػب٠خ 

 اٌظؾ١خ

  ٚػغ رٛط١فبد اٌجؤبِظ

 ٚٔٛارظ اٌزؼٍُ

 

 اٌي٠بهاد ا١ٌّلا١ٔخ 

  ػًّ اٍزج١بٔبد ل١بً اٌوػب

 ٚاألكاء

 ّثوٚرٛوٛالد رؼبْٚ ِغ ػ ً

 ِإٍَبد اٌظؾخ اٌّقزٍفخ

 

  فو٠غ١١ٓ مٚ وفبءح ثؾض١خ

فٝ ِغبي اٌوػب٠خ اٌظؾ١خ 

 ٚاكاهح اٌّإٍَبد اٌظؾ١خ

  ٔظبَ طؾٝ مٚ اٍزغبثخ

ماد وفبءح ػب١ٌخ 

إلؽز١بعبد اٌّغزّغ 

 اٌظؾ١خ

  اٌٛػٝ اٌجؾضٝ ثأ١ّ٘خ

اٌّشبهوخ اٌجؾض١خ فٝ 

 رط٠ٛو إٌظبَ اٌظؾٝ

 ٓػلك اٌقو٠غ١ 

  ُأثؾبس ماد ػلك ِبر ِٓ

 اٌظٍخ

  ًػلك ِب رُ ِٓ هٍبئ

 اٌّبع١َز١و ٚاٌلوزٛهاح
 بروتوكوال التعاون 
  عدد الزٌارات المٌدانٌة

 لمؤسسات الصحة
 عدد المشارٌع البحثٌة 

 

 

أزشبه اٌزلف١ٓ ٚأصوٖ عٍٝ 

 RPNC-9اٌظؾخ 

 

  ل١بً ِؼلي أزشبه اٌزلف١ٓ ث١ٓ اٌفئبد

اٌؼّو٠خ اٌّقزٍفخ ٚؽجمبد اٌّغزّغ 

 اٌَّججخٚاٌؼٛاًِ 

  ػًّ ى٠بهاد ١ِلا١ٔخ ٌٍطٍجخ 

  اٌّشبهوخ فٝ اٌؾّالد اٌظؾ١خ

 اٌزٝ رقلَ اٌّغزّغ اٌّؾ١ؾ

  ؽؼٛه إٌلٚاد ٚاٌّإرّواد

 .ٍٛاء اٌّؾ١ٍخ اٚ اٌل١ٌٚخ

  َُػمل ١ّ١ٍٕبه اٍجٛػٟ ثبٌم 

    ًّؽؼٛه ٚهُ  اٌؼ

ٚاٌّإرّواد فٟ ِغبالد 

االثؾبس اٌزٟ  رٌّ ا٘زّبِبد 

 اٌمَُ ٚاٌغبِؼخ

 

 ٚػٝ ِغزّغ طؾٝ م ٚ

ثأػواه اٌزلف١ٓ ٚػاللزٗ 

 ثجؼغ األِواع

 هٍبئً  ِب رُ ػلك ِٓ

اٌّبع١َز١و ٚاٌلوزٛهاح 

 ماد اٌظٍخٚاالثؾبس 

  ٝػلك ِب ٔشو ِٓ أثؾبس ف

ِغالد ِؾ١ٍخ ٚك١ٌٚخ ماد 

 ِؼبًِ ربص١و

  ِٓ ٗػلك ِب رُ ػوػ

أثؾبس ماد طٍخ فٝ 

 اٌّإرّواد

 

  ِٓ ٗػلك ِب رُ رطج١م

أثؾبس ٚهثطٗ فٝ ؽً 

ٌّغزّغ اٌزلف١ٓ فٝ ا

 اٌّؾٍٟ

  كهاٍخ ػاللخ اٌزلف١ٓ ثجؼغ

 األِواع اٌّيِٕخ
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اثؾبس فٟ ِغبي االِواع 

 ِىبفؾخاٌٛثبئ١خ ٚؽوق 

 اٌعلٚٞ

RPCD 1.2, 4,7, 8 

  ل١بً ِؼلي ئٔزشبه األِواع اٌٛثبئ١خ

 ٚاٌؼٛاًِ اٌَّبّ٘خ فٝ مٌه

  حضور ورش  العمل والمؤتمرات
فً مجاالت االبحاث التً  تمس 

 سم والجامعةاهتمامات الم
  توفرعدد من رسائل الماجٌستٌر

 والدكتوراة واالبحاث
  ًتوسٌع نطاق عمل الطالب ف

البحث العلمً والنشر على 
مستوى البكالورٌوس والدراسات 

 العلٌا
  المشاركة الفعالة فً تطوٌر

المستشفٌات الجامعٌة واالرتماء 
 بها

  اٌّشبهوخ اٌفؼبٌخ فٟ اٌزؼبْٚ ِغ

 إٌّظّبدٚىاهح اٌظؾخ ٚ

 اٌل١ٌٚخ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚاٌٛؽ١ٕخ
 درٌب علً لتعمل ورش عمل ل

 طرق ومنهجٌة البحث العلمً
 درٌب علً لتعمل ورش عمل ل

 كتابة ونشرالبحث العلمً
 استخدام بٌانات الترصد الحافز 
  التعاون مع مؤسسات خارجٌة مثل

 وزارة الصحة
  حضور المؤتمرات والنوات

 العلمٌة ذات الصلة

  ِٓ أٌٍ ػ١ٍّخ ٌٍؾل

 زشبه األِواع اٌٛثبئ١خأ

 ٖهٍبئً ِبعَز١و ٚكوزٛها 

 فٝ ِغبي اٌجؾش

  ٌٍمٍَُٕٜٛ ػًّ ِإرّو 

     ى٠بكح اٌزؼبْٚ ِغ  عٙبد

فبهع١خ ِقزٍفخ ِضً 

ٚىاهح اٌظؾخ   اٚ 

عبِؼبد افوٞ ِؾ١ٍخ 

 ٚك١ٌٚخ

 ث١بٔبد اٌوطل 

 ْٚثوٚرٛوٛال اٌزؼب 

  ِٓ ٖػلك ِب رُ ؽؼٛه

 ِإرّواد ٚٔلٚاد

  ِٓ ُهٍبئً ػلك ِب ر

فٝ  و ٚكوزٛهاِٖبعَز١

 ِغبي اٌجؾش

  ٝػلك ِب رُ ِٓ أثؾبس ف

 ٘نا اٌّغبي ٚرُ ٔشو٘ب

   رمل٠و اٌؼتء  اإللزظبكٜ ٌألِواع

 اٌّؼل٠خ

  رٛف١و اٌّٛاهك اٌظؾ١خ

االىِخ ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌٙله 

 اٌّظبؽت ٌٍوػب٠خ اٌّملِخ

عٓ اٌوػب ل١بً ِلٜ 

 اٌقلِبد اٌظؾ١خ اٌّملِخ 

RPSU-4 

 ِبد هفغ َِزٜٛ اٌوػب ػٓ اٌقل

 اٌّملِخ

  عمل إستبٌانات لٌاس الرضا
الموجهة لكل مستوٌات الرعاٌة 

 الصحٌة
  ػًّ ى٠بهاد ١ِلا١ٔخ ٌٍطٍجخ 

  اٌّشبهوخ فٝ اٌؾّالد اٌظؾ١خ

 اٌزٝ رقلَ اٌّغزّغ اٌّؾ١ؾ

  ؽؼٛه إٌلٚاد ٚاٌّإرّواد

 .ٍٛاء اٌّؾ١ٍخ اٚ اٌل١ٌٚخ

  ؽٛي  ِزّؾٛهحهػب٠خ

اٌّوع ماد عٛكح ٚوفبءح 

 ػب١ٌخ

  

 هٍبئً  ِب رُ ػلك ِٓ

اٌّبع١َز١و ٚاٌلوزٛهاح 

 ماد اٌظٍخٚاالثؾبس 

  ٝػلك ِب ٔشو ِٓ أثؾبس ف

ِغالد ِؾ١ٍخ ٚك١ٌٚخ ماد 

 ِؼبًِ ربص١و

  ِٓ ٗػلك ِب رُ ػوػ

االثؾبس اٌقبطخ   ثبالِٙبد 

ٚاٌّوا٘م١ٓ ٚوجبه ٚاالؽفبي 

ٚفلِبد اٌظؾخ آٌَ 
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 إٌف١َخ   اٌظؾخ االٔغبث١خ ٚ 

RPNC ,5,7 

 

 

  َُػمل ١ّ١ٍٕبه اٍجٛػٟ ثبٌم 

    ًّؽؼٛه ٚهُ  اٌؼ

فٟ ِغبالد ٚاٌّإرّواد 

االثؾبس اٌزٟ  رٌّ ا٘زّبِبد 

 اٌمَُ ٚاٌغبِؼخ
 

أثؾبس ماد طٍخ فٝ 

 إرّواداٌّ

 

  تمارٌر المشرفٌن 
  ِٓ ٗػلك ِب رُ رطج١م

أثؾبس ٚهثطٗ فٝ ؽً 

اٌّشىالد اٌظؾ١خ فٝ 

 اٌّغزّغ اٌّؾ١ؾ

 

اثؾبس فٟ ِغبي ؽت 

 اٌظٕبعبد 

 ٚاٌطت إٌّٟٙ

RPOH  

كهاٍخ ِؼلي أزشبه االِواع ا١ٌّٕٙخ  .1

 ٌٍّٙٓ اٌّقزٍفخ.

كهاٍخ اٌؼٛاًِ اٌَّبّ٘خ فٝ ئٔزشبه  .0

ثبٌّٙٓ  ثؼغ اٌّشبوً اٌظؾ١خ

 اٌّقزٍفخ ثبٌّغزّغ

كهاٍخ اٌجواِظ اٌظؾ١خ اٌّملِخ ٌٍُّٙ  .0

 اٌّقزٍفخ ٚرم١١ُ وفبئزٙبٚفبػ١ٍزٙب

ل١بً اٌؼتء  اإللزظبكٜ ٌألِواع  .4

 ا١ٌّٕٙخ

 خ ٌٍطٍجخ ػًّ ى٠بهاد ١ِلا١ٔ 

  ٝرفؼ١ً كٚه اٌطٍجخ اٌجؾض 

  ؽؼٛه إٌلٚاد ٚاٌّإرّواد

 .ٍٛاء اٌّؾ١ٍخ اٚ اٌل١ٌٚخ

  َُػمل ١ّ١ٍٕبه اٍجٛػٟ ثبٌم 

  شٙو٠خ ٌٍمَُ  ػ١ٍّخػًّ ٌمبءاد 

  رؼبْٚ ِغ اٌغٙبد اٌّقزظخ

 ثبٌّؾبفظخ 

   هٍبئً  ِب رُ ػلك ِٓ

اٌّبع١َز١و ٚاٌلوزٛهاح 

 ماد اٌظٍخٚاالثؾبس 

 فٝ  ػلك ِب ٔشو ِٓ أثؾبس

ِغالد ِؾ١ٍخ ٚك١ٌٚخ ماد 

 ِؼبًِ ربص١و

  ِٓ ٗػلك ِب رُ ػوػ

أثؾبس ماد طٍخ فٝ 

 اٌّإرّواد

 

  تمارٌر المشرفٌن 
  ِٓ ٗػلك ِب رُ رطج١م

أثؾبس ٚهثطٗ فٝ ؽً 

اٌّشىالد اٌظؾ١خ فٝ 

 اٌّغزّغ اٌّؾ١ؾ

  

اثؾبس فٟ ِغبي ٍالِخ اٌج١ئخ 

 ٚاٌّبء ٚاٌغناء

RPEH 

 

كهاٍخ َِزٛٞ ٍالِخ اٌج١ئخ ثموٞ  .1

 ِلْ اٌّؾبفظخ.ٚ

كهاٍخ اٌؼٛاًِ اٌَّبّ٘خ فٝ ئٔزشبه  .0

اٌّزؼٍمخ  ثؼغ اٌّشبوً اٌظؾ١خ

 –غناء  –ِبء –ثبٌج١ئخ )٘ٛاء 

 ِقٍفبد(

كهاٍخ االعواءاد اٌّزجؼخ ٌٍزؼبًِ ِغ  .0

اٌّقٍفبد ) اٌغ١و فطوح ٚاٌقطوٖ( 

 ثبٌّإٍَبد ٚاٌّشأد اٌطج١خ 

كهاٍخ االعواءاد اٌّزجؼخ ٌَالِخ  .4

ٚرم١١ُ اٌج١ئخ ٚاٌّبء ٚاٌغناء 

 وفبئزٙبٚفبػ١ٍزٙب
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 اٌع١ْٛ ٚعواؽخ ؽت مَُاٌقطخ اٌجؾض١خ ٌ

االرغب٘بد 

 اٌجؾض١خ
 اٌَّئٛي ألكاءاِإشواد  اٌّقوعبد األٔشطخ األ٘لاف اٌزٕف١ن٠خ

عًّ أثؾبس 

ع١ٍّخ فٟ 

ِقزٍف 

فوٚ  

اِواع 

 اٌع١ْٛ

 

ػ١ْٛ ٌزشق١ض ٚػالط   ػ١بكح ِزقظظخأشبء 

                        (       pediatric unitاألؽفبي  ) 

  

) ٌزشق١ض ٚ ػالط أِواع  ػ١بكح ِزقظظخأشبء 

 اٌمو١ٔخ(

  (Cornea unit) 

) ٌزشق١ض ٚ ػالط  ػ١بكح ِزقظظخأشبء   

 أِواع اٌشجى١خ(

  (Retina unit) 

 

ٌزشق١ض ٚ ػالط أِواع  ػ١بكح ِزقظظخأشبء   

 ا١ٌّبح اٌيهلبء

 ٌزشق١ض ٚ ػالط  ٚػ١ٛة ػ١بكح ِزقظظخأشبء 

 unit (refractive )االثظبه

    

زغ١ًّ اٌؼ١ْٛ) ٌ ػ١بكح ِزقظظخأشبء   

Oculoplastic unit) 

                           

 

 االجهزة الالزمه للعٌادات التخصصٌة شراء 
  عمل ورش عمل لتدرٌب األطباء 

 
  حضور الندوات والمؤتمرات سواء المحلٌة او

 الدولٌة 
 هعمل رسائل ماجستٌر ودكتورا 
 عمل مؤتمر سنوى للمسم 

 وجود  عٌادات متخصصة 
 فً 

  تمدٌم خدمات تشخٌصٌة و عالجٌة
العٌادات بأعلى كفاءة داخل 

 التخصصٌة 

 
  مجاالت زٌادة االنتاج البحثى فى

 امرض العٌن 

 
  عدد ما تم من

أبحاث فى نفس 
 المجال

 
  عدد ما نشر من

 أبحاث

 
  عدد ما تم من

رسائل ماجٌستٌر 
 ودكتوراة

 
 مرضى عدد ال

المترددٌن سنوٌا 
على العٌادات 

 المتخصصة

 

 
  استبٌانات لٌاس

  الرضا عن األداء
 

  نسبة الزٌاة
 السنوٌة للمترددٌن

 لسم
طب 

وجراحة 
 العٌون

 أشبء ٚؽلح  ٌزشق١ض اِواع اٌؼ١ْٛ 

  (investigative unit)  

 االجهزة الالزمة للوحدة شراء 
  عمل ورش عمل لتدرٌب األطباء 

  تمدٌم خدمات تشخٌصٌة بأعلى
 كفاءة 

  عدد ما تم تنفٌذه
من أشعة 

 لسم
طب 
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 والمؤتمرات سواء المحلٌة او  حضور الندوات

 الدولٌة 
 عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 
  

  مجال زٌادة االنتاج البحثى فى
 تشخٌص امرض العٌون

 تشخٌصٌة
  عدد ما نشر من

 أبحاث

 
  عدد ما تم من

رسائل ماجٌستٌر 
 ودكتوراة

 

وجراحة 
 نالعٌو
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 2226-2222     االمراض الباطنهالخطة البحثٌة لمسم 

االتجاهات 
 البحثٌة

 المسئول ألداءامؤشرات  المخرجات األنشطة األهداف التنفٌذٌة

انشاء وحده 
للسكر و 

 الغدد الصماء  

 
دراسه مدي  -

انتشارمرض  
السكرى فى 

 محافظه الفٌوم 
 
 
 
 
دراسه كٌفٌه  -

الحد من انتشار 
 كرى مرض الس

-  
 
 

    شراء جهاز موجات فوق صوتٌة  و دوبلر 
  عمل ورش عمل لتدرٌب األطباء على استخدام السونار  فى

تشخٌص و متابعه مرضى االمراض الباطنه و السكرى و 
 الغدد الصماء 

  حضور الندوات والمؤتمرات سواء المحلٌة او الدولٌة 
 مجال كل جدٌد فى  على األطباء لتدرٌب أسبوعى سٌمٌنار عمل

   االمراض الباطنه و السكرى و الغدد الصماء و مضاعفاتها
 عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه  
  
 عمل مؤتمر سنوى للمسم 

  وجود وحدة لتشخٌص
السكرى و الغدد أمراض 
 الصماء 

 
  تمدٌم خدمات تشخٌصٌة و

عالجٌة بأعلى كفاءة داخل 
 الوحدة

 
  زٌادة االنتاج البحثى فى

أمراض مجال تشخٌص 
 ى و الغدد الصماءالسكر

 
  عدد ما تم من أبحاث فى نفس

 المجال
 
 عدد ما نشر من أبحاث 
 
  عدد ما تم من رسائل ماجٌستٌر

 ودكتوراة
 
  عدد المرضى المترددٌن سنوٌا

 على الوحدة
 
  عدد ما تم تنفٌذه من أشعة

 تشخٌصٌة
 
  استبٌانات لٌاس الرضا عن

  األداء
 

 نسبة الزٌاة السنوٌة للمترددٌن 

   اض الباطنهاالمر لسم

البحث فى 
مجال 

السكرى و 
االمراض 

 غٌر السارٌه  

نشاء وحدة إ -
مبكر تشخٌص 

لمرحله ما لبل 
السكر و ارتباطه 

باالمراض غٌر 
 السارٌه 

 

 التنسٌك بٌن التخصصات المعنٌه  
  عمل ابحاث تركز على السكرى و مضاعفاته و ارتباطه

 باالمراض غٌر السارٌه
  
 عمل ندوات وورش عمل متخصصة 
 مستماه من عمل الوحدة رسائل ماجستٌر ودكتوراه وجود 
 ٌتضمنما تم انجازة فى هذا المجال مؤتمر سنوى للمسم وجود 

  وحدة تشخٌص وجود
مضاعفات السكر مثل 

 المدم السكرى 
 
  زٌادة االنتاج البحثى فى

مجال تشخٌص أمراض 
الباطنه و السكرى و 

 مضاعفاته 
 

 مراض الباطنهلسم اال
و لسم االمراض 

الصدرٌه و لسم االورام 
و لسم الملب و االوعٌه 

الدموٌه ز لسم 
 االمراض النفسٌه

البحث فى 
مجال 

مضاعفات 
السكرى على 

دراسه تاثٌر  -
مرض السكرى 

على اجهزه 
واعضاء الجسم 

  عمل سٌمٌنارات أسبوعٌة 
 ذات الصلهودكتوراه فى الموضوعات  ماجستٌر رسائل عمل 

  فرٌك عمل متكامل وجود
من التخصصات المعنٌه 

للمٌام بالخدمات البحثٌه و 
 العالجٌه 

االمراض الباطنه  لسم
و وحده الكلى و لسم 
االمراض المتوطنه و 
لسم الملب و االوعٌه 
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اجهزه الجسم 
 المختلفه 

 المحتلفه 
دراسه عناصر  -

االرتباط بٌن 
السكرى و اجهزه 

 جسم المختلفهال

الدموٌه و لسم 
االعصاب و الرمد و 

و لسم  امراض الذكوره
 النساء و التولٌد 

دراسة 
الجدٌد فى 

عالج 
السكرى 

 ومضاعفاته  

  
 

 عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه فى نفس المجال 
  عمل ورلات بحثٌةفى نفس المجال 
  عمل سٌمنار اسبوعى لمنالشه الجدٌد فى عالج السكرى و

 مضاعفاته

  ل وحدة بحثٌة وجود
نه و مراض الباطلمسم اال

 فروعها  

االمراض الباطنه  لسم
و وحده الكلى و لسم 
االمراض المتوطنه و 
لسم الملب و االوعٌه 

الدموٌه و لسم 
 االعصاب و الرمد 

البحث فى 
مجال عالج 

أمراض الغدد 
 الصماء 

انشاء وحدة أمراض 
 المناعة الذاتٌة 

  زٌادة أٌام العٌادة الخارجٌة 
 ٌة عمل سٌمٌنارات أسبوع 
 ودكتوراه  ماجستٌر رسائل عمل : 

  

  مراض ألوحدة وجود
  الغدد الصماء 

 
  زٌادة االنتاج البحثى

السكرى  و فى مجال 
 الغدد الصماؤ

    لسم
 الباطنة العامة
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 الخطة البحثٌة لمسم طب األطفال للعام الجامعى 2226-2222

االتجاهات 
 البحثٌة

 المسئول ألداءامؤشرات  اتالمخرج األنشطة األهداف التنفٌذٌة

انشاء وحدات 
للتشخٌص 

المبكر 
لألمراض 

الروماتٌزمٌة 
 والمناعٌة 

 
انشاء وحدة تشخٌص  -

األمراض 
الروماتٌزمٌة 

باستخدام الموجات 
فوق الصوتٌة وعمل 

التحالٌل المناعٌة 
والجٌنٌة وتحالٌل 

  عٌنة العضالت
 
 

  شراء جهاز موجات فوق صوتٌة للجهاز
 الحركى

 عمل لتدرٌب األطباء  عمل ورش 
  حضور الندوات والمؤتمرات سواء المحلٌة

 او الدولٌة 
 عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 
 عمل مؤتمر سنوى للمسم 

  وجود وحدة لتشخٌص األمراض
 الروماتٌزمٌة والمناعٌة

 
  تمدٌم خدمات تشخٌصٌة و عالجٌة

 بأعلى كفاءة داخل الوحدة
 
  زٌادة االنتاج البحثى فى مجال

األمراض الروماتٌزمٌة تشخٌص 
 والمناعٌة

  عدد ما تم من أبحاث فى
 نفس المجال

 
 عدد ما نشر من أبحاث 
 
  عدد ما تم من رسائل

 ماجٌستٌر ودكتوراة
 
  عدد المرضى المترددٌن

 سنوٌا على الوحدة
 
  عدد ما تم تنفٌذه من أشعة

 تشخٌصٌة
 
  استبٌانات لٌاس الرضا عن

 األداء 
 
  نسبة الزٌاة السنوٌة

 دٌنللمترد

 لسم طب األطفال 
 

 لسم الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة
 

 لسم األشعة التشخٌصٌة
 لسم الباثولوجً

البحث فى 
مجال أمراض 

المخ 
واألعصاب 
 فً األطفال

  إنشاء وحدة امراض
المخ واالعصاب  فً 

 األطفال

 

  إنشاء وحدة فسٌولوجٌا
األعصاب والتً تشمل 

رسم المخ ورسم 
 األعصاب

 

 إنشاء وحدة لعٌنات 
 العضالت واألعصاب

 

  إنشاء وحدة للتحالٌل
الجٌنٌة الخاصة 
بأمراض المخ 

 واألعصاب

  توفٌر جهاز الEEG 

 ٌر جهاز ال توفEMG and NCV 
  توفٌر أجهزة األشعة التشخٌصٌةMRI & 

CT 
  توفٌر أجهزةVEP, ERG and ABR 
  عمل ورش عمل لتدرٌب األطباء على

جهاز رسم المخ ورسم العضالت استخدام 
 واألعصاب

 عمل ندوات وورش عمل متخصصة 
  وجود رسائل ماجستٌر ودكتوراه مستماه من

 عمل الوحدة
 لمسم ٌتضمن ما تم وجود مؤتمر سنوى ل

 انجازة فى هذا المجال

  المخ وجود وحدة تشخٌص أمراض
تمدم خدمات  واالعصاب  فً األطفال

تشخٌصٌة و عالجٌة بأعلى كفاءة 
 داخل الوحدة 

  زٌادة االنتاج البحثى فى مجال
المخ واالعصاب  تشخٌص أمراض 

 فً األطفال 
  وجود وحدة مطورة لفسٌولوجٌا

 األعصاب 
 البحثى فى مجال  زٌادة االنتاج

 فسٌولوجٌا األبحاث

 لسم طب األطفال 
 لسم الباثولوجٌا

 لسم األشعة التشخٌصٌة
 

 لسم الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة
 
 

 لسم جراحة المخ واالعصاب
 لسم الرمد

 لسم السمعٌات
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  التعاون مع لسم جراحة
المخ واالعصاب لعالج 

 الحاالت
 

  عمل وحدة أمراض
العٌون وتوفٌر رسم 
الشبكٌة وفحص لاع 

 العٌن
 

  عمل وحدة اختبارات
 السمع

 

  التأهٌل لمرضً زرع
 المولعة

البحث فى 
مجال 

التشخٌص 
والعالج 
الحدٌث 

ألمراض 
التمثٌل 
 الغذائً

إنشاء وحدةعالج  -
مرضً الجوشٌه 

التعاون مع وزارة ب
 الصحة

 
إنشاء وحدة لعالج  -

MPS 
 

إنشاء وحدة لعالج  -
 العظم الزجاجً

 
إنشاء وحدة التمثٌل  -

الغذائً فً األطفال 
مع توفٌر أجهزة 

لتشخٌص هذه 
األمراض وتوفٌر 

 عالجها

  عمل سٌمٌنارات أسبوعٌة 
 عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 
  لٌاس معدل انتشارهذه االمراض تمنٌات

 ثة فى استخدام طرق العالج المختلفةالحدٌ

  وجود وحدة مطورة لعالج أمراض
 التمثٌل الغذائً 

 زٌادة االنتاج البحثى فى هذا المجال 

 لسم طب األطفال
وزارة الصحة والسكان 

 المصرٌة
 لسم الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة

 
 لسم األشعة التشخٌصٌة
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دراسة الجدٌد 
فى تأهٌل 
األمراض 
 المختلفة

دة بحثٌة لتأهٌل انشاء وح
األمراض الروماتٌزمٌة 

 المختلفة

  عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه فى
 نفس المجال

 عمل ورلات بحثٌةفى نفس المجال 

  وجود وحدة بحثٌة لتأهٌل
 األمراض الروماتٌزمٌة المختلفة

 لسم الروماتٌزم والتأهٌل

  البحث فى
مجال 

 الوراثة
 

  انشاء وحدة
 الوراثة

  توفٌر أجهزة
تحلٌل 

 روموسوماتك
 وتحالٌل جٌنٌة

  توفٌر العالج
 الجٌنً

  والتدخالت
الجراحٌة 

الالزمة لعالج 
 العٌوب الخلمٌة

  تمدٌم المشورة
 الوراثٌة

  زٌادة أٌام العٌادة الخارجٌة 
  عمل سٌمٌنارات أسبوعٌة 
  عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 
 لٌاس معدل انتشار هذه االمراض 
  العالج التمنٌات الحدٌثة فى استخدام طرق

 المختلفة

  وجود وحدة األمراض الوراثة 
 
  زٌادة االنتاج البحثى فى مجال

 الوراثة

 لسم طب األطفال
 لسم الجراحة

 لسم الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌة
 لسم األشعة التشخٌصٌة

 

  البحث فى
أمراض 
وزراعة 

 الكبد

  و توفٌر عٌنات
 الكبد

   وتوفٌر عالج
أمراض الكبد 

بما فً ذلن 
 سًالكبد الفٌرو

   إنشاء مركز
لزراعة الكبد فً 

 األطفال

  زٌادة أٌام العٌادة الخارجٌة 
  عمل سٌمٌنارات أسبوعٌة 
  عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 
 لٌاس معدل انتشار هذه االمراض 
 -  التمنٌات الحدٌثة فى استخدام طرق العالج

 المختلفة

  وجود وحدة أمراض الكبد
 وزراعته

  زٌادة االنتاج البحثى فى هذا
 المجال

 لسم األطفال
 

 لسم الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة
 

 لسم األشعة التشخٌصٌة
 

 لسم الباثولوجٌا
 

 لسم الجراحة
  البحث فى

الجهاز 
الهضمً 

  وجود مناظٌر
 الجهاز الهضمً

  وجود وحدة

  زٌادة أٌام العٌادة الخارجٌة 
  عمل سٌمٌنارات أسبوعٌة 
  عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 

  الجهاز وجود وحدة أمراض
 الهضمً والمناظٌر لألطفال 

 ى فى هذا زٌادة االنتاج البحث

 لسم األطفال
 

 لسم الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة
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والمناظٌر 
 لألطفال

أشعة متكاملة 
ألمراض الجهاز 

 الهضمً
  عالج أمراض

 الجهاز الهضمً
  توافر عٌنات

 الهضمً الجهاز
  تحالٌل الجهاز

 الهضمً

 لٌاس معدل انتشار هذه االمراض 
 -  التمنٌات الحدٌثة فى استخدام طرق العالج

 المختلفة

  المجال
 لسم األشعة التشخٌصٌة

 
 لسم الباثولوجٌا

 

  البحث فى
أمراض 
الصدر 

ومناظٌر 
الصدر 
 لألطفال

 

  وجود وحدة
تشخٌصٌة 
ألمراض  

الصدر بما فً 
ذلن المناظٌر 

واألشعات 
والتحالٌل 
 المختلفة

  توفٌر عالج هذه
 األمراض

  وجود وحدة
االختبارات 

التنفسٌة بما فً 
ذلن اختبار 

نسبة الكلور فً 
 العرق وغٌرها

  زٌادة أٌام العٌادة الخارجٌة 
  عمل سٌمٌنارات أسبوعٌة 
  عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 
 لٌاس معدل انتشار هذه االمراض 
 -  التمنٌات الحدٌثة فى استخدام طرق العالج

 المختلفة

  الصدر وجود وحدة أمراض
 لألطفال  والمناظٌر

  زٌادة االنتاج البحثى فى هذا
 المجال

 لسم األطفال
 

 لسم الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة
 

 لسم األشعة التشخٌصٌة
 

 لسم الباثولوجٌا

 

   ًالبحث ف
امراض 

الغدد 
الصماء 
والسكر 
 لألطفال

 

  وجود
وحدةأمراض 

الغدد للتشخٌص 
 والعالج

  زٌادة أٌام العٌادة الخارجٌة 
 وعٌة عمل سٌمٌنارات أسب 
  عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 
 لٌاس معدل انتشار هذه االمراض 
  التمنٌات الحدٌثة فى استخدام طرق العالج

 المختلفة

  الغدد وجود وحدة أمراض
 لألطفال 

  زٌادة االنتاج البحثى فى هذا
 المجال

 لسم طب األطفال
 

 الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌة
 

 االشعة التشخٌصٌة
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  ًالبحث ف
امراض 

 الدم
وزراعة 

النخاع فً 
 األطفال 

 تشخٌص وعالج 
 امراض 

 الدم فً األطفال
  توفٌر زراعة

 النخاع لألطفال

  زٌادة أٌام العٌادة الخارجٌة 
  عمل سٌمٌنارات أسبوعٌة 
  عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 
 لٌاس معدل انتشار هذه االمراض 
  التمنٌات الحدٌثة فى استخدام طرق العالج

 المختلفة

  الدم أمراض وجود وحدة
 وزراعة النخاع  لألطفال 

  زٌادة االنتاج البحثى فى هذا
 المجال

 لسم األطفال
 

 لسم الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة

  ًالبحث ف
ألمراض 
الملب فً 

 األطفال 

  توفٌر موجات
 صوتٌة للملب

  وجود عٌادة
 الملب

  وجود وحدة
لتشخٌص 

اختالل كهرباء 
 الملب

  وجود وحدة
cardiomyop

athy 
  المسطرة توفٌر

 الملبٌة
  توفٌر عملٌات

 الملب لالطفال

  زٌادة أٌام العٌادة الخارجٌة 
  عمل سٌمٌنارات أسبوعٌة 
  عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 
 لٌاس معدل انتشار هذه االمراض 
  التمنٌات الحدٌثة فى استخدام طرق العالج

 المختلفة

  الملب وجود وحدة أمراض
 لألطفال 

 ذا زٌادة االنتاج البحثى فى ه
 المجال

 لسم األطفال
 

 االشعة التشخٌصٌة
 

 الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌة
 

 جراحة الملب والصدر
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  ًالبحث ف
الكلً 

والكلً 
الصناعً 

وعمل 
مركز 

لزراعة 
الكلً 

 لألطفال

  توفٌر
الفحوصات 

الالزمة 
للتشخٌص بما 
فً ذلن عٌنة 

 الكلً
  توفٌر الغسٌل

الكلوي 
البرٌتونً و 

 الدموي
  إنشاء مركز

 ة الكلًلزراع
  التعاون مع لسم

 المسالن البولٌة

  زٌادة أٌام العٌادة الخارجٌة 
  عمل سٌمٌنارات أسبوعٌة وجود وحدة

 الصدر والمناظٌر لألطفال أمراض 
 زٌادة االنتاج البحثى فى هذا المجال 
  عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 
 لٌاس معدل انتشار هذه االمراض 
 لعالج التمنٌات الحدٌثة فى استخدام طرق ا

 المختلفة

  الكلً وجود وحدة أمراض
 لألطفال 

  زٌادة االنتاج البحثى فى هذا
 المجال

 لسم األطفال
 

 لسم الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة
 

 لسم المسالن
 

 االشعة التشخٌصٌة
 
 

  ًالبحث ف
الرضاعة 
الطبٌعٌة 
ووحدة 
تغذٌة 

 لألطفال

  تشجٌع الرضاعه
الطبٌعٌه وتوعٌه 
االمهات باهمٌتها 

السلٌمه  والطرق
 للرضاعه الطبٌعٌه 

  توفٌر المشوره
المستمره واالجابه 
علً جمٌع االسئله 

 فً هذا المجال .
 

  زٌادة أٌام العٌادة الخارجٌة 
  عمل سٌمٌنارات أسبوعٌة 
  عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 
 لٌاس معدل انتشار هذه االمراض 
  التمنٌات الحدٌثة فى استخدام طرق العالج

 المختلفة

 التغذٌة لألطفال حدة وجود و 
  زٌادة االنتاج البحثى فى هذا

 المجال

 لسم األطفال

  ًالبحث ف
المبتسرٌن 

وحدٌثً 
 الوالدة

  تشخٌص وعالج
العدٌد من 

امراض حدٌثً 
الوالدة مثل خلل 

  زٌادة أٌام العٌادة الخارجٌة 
  عمل سٌمٌنارات أسبوعٌة 
  عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 
 لٌاس معدل انتشار هذه االمراض 

  لألطفال المبتسرٌن وجود وحدة 
  زٌادة االنتاج البحثى فى هذا

 المجال

 لسم األطفال
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 \  ًالتمثٌل الغذائ
والعٌوب الخلمٌه 
بالملب والركود 

الصفراوي 
بانواعه 
 المختلفه

  تعمل عٌاده
المبتسرٌن علً 

ابعه جمٌع مت
االطفال ما بعد 

الخروج من 
الحضانه 

ومتابعه حاالتهم 
الصحٌه وتطور 
 النمو السلٌم لهم

  التمنٌات الحدٌثة فى استخدام طرق العالج
 المختلفة

  ًالبحث ف
الرعاٌة 
المركزة 

والمتوسط
 ة

والرعاٌة 
 الجراحٌه

  توفٌر الرعاٌة
لحاالت االطفال 
المختلفة علً 

مستوي 
 المحافظة

  زٌادة أٌام العٌادة الخارجٌة 
  عمل سٌمٌنارات أسبوعٌة 
 عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه  
 لٌاس معدل انتشار هذه االمراض 
  التمنٌات الحدٌثة فى استخدام طرق العالج

 المختلفة

  الرعاٌة المركزة وجود وحدة
 لألطفال 

  زٌادة االنتاج البحثى فى هذا
 المجال

 لسم طب األطفال
 

 ألسام الجراحة

  ًالبحث ف
أمراض 

الحساسٌة 
المختلفة 
لألطفال 
 وعالجها

  تشخٌص وعالج
أمراض 

 الحساسٌة
 المختلفة

  زٌادة أٌام العٌادة الخارجٌة 
  عمل سٌمٌنارات أسبوعٌة 
  عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 
 لٌاس معدل انتشار هذه االمراض 
  التمنٌات الحدٌثة فى استخدام طرق العالج

 المختلفة

  الحساسٌة وجود وحدة أمراض
 لألطفال 

  زٌادة االنتاج البحثى فى هذا
 المجال

 لسم األطفال
 

 باثولوجٌا االكلٌنٌكٌةلسم ال

  وحده
باثولوجٌه 

خاصه 
بمسم 

  لتحلٌل عٌنه
العضالت         

وعٌنات الكبد 
 والكلً

  زٌادة أٌام العٌادة الخارجٌة 
  عمل سٌمٌنارات أسبوعٌة 
  عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 
 لٌاس معدل انتشار هذه االمراض 

  ًلألطفال وجود وحدة باثولوج 
  زٌادة االنتاج البحثى فى هذا

 المجال

 لسم األطفال
 

 لسم الباثولوجً
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 االطفال 
 

  التمنٌات الحدٌثة فى استخدام طرق العالج
 مختلفةال

   ًالبحث ف
األمراض 

 النفسٌة

  االختبارات
النفسٌة لألطفال 

كاختبارات 
الذكاء والتوحد 

 وفرط الحركة
  توفٌر العالج

 المناسب لها

  زٌادة أٌام العٌادة الخارجٌة 
 ت أسبوعٌة عمل سٌمٌنارا 
  عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 
 لٌاس معدل انتشار هذه االمراض 
  التمنٌات الحدٌثة فى استخدام طرق العالج

 المختلفة

  النفسٌة وجود وحدة أمراض
 لألطفال 

  زٌادة االنتاج البحثى فى هذا
 المجال

 لسم طب األطفال
 

 لسم النفسٌة

  ًالبحث ف
التخاطب 

وزرع 
 المولعة

 

  تشخٌص ضعف
 لسمعا
  عمل زرع

 المولعة
  التأهٌل بعد زرع

 المولعة

  زٌادة أٌام العٌادة الخارجٌة 
  عمل سٌمٌنارات أسبوعٌة 
  عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 
 لٌاس معدل انتشار هذه االمراض 
  التمنٌات الحدٌثة فى استخدام طرق العالج

 المختلفة

  السمع وجود وحدة أمراض
 والتخاطب لألطفال 

  البحثى فى هذا زٌادة االنتاج
 المجال

 لسم األطفال
 

 السمعٌات
 

 أنف وأذن

  ًالبحث ف
التأهٌل 
 الحركً

  ًالعالج الطبٌع
والتأهٌل 
 الحركً 

  زٌادة أٌام العٌادة الخارجٌة 
  عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 
  التمنٌات الحدٌثة فى استخدام طرق العالج

 المختلفة

  التأهٌل وجود وحدة أمراض
 الحركً لألطفال 

  زٌادة االنتاج البحثى فى هذا
 المجال

 لسم األطفال
 
 

 العالج الطبٌعً

  ًالبحث ف
تنمٌة 

المهارات 
 والتخاطب

  تنمٌة المهارات
 والتخاطب

  زٌادة أٌام العٌادة الخارجٌة 
  عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 
  التمنٌات الحدٌثة فى استخدام طرق العالج

 المختلفة

  تنمٌة المهارات وجود وحدة
 تخاطب لألطفال وال
  زٌادة االنتاج البحثى فى هذا

 المجال

 لسم األطفال
 

 النفسٌة
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 2226-2222للعام الجامعى  النساء والتولٌدالخطة البحثٌة لمسم 

 المسئول ألداءامؤشرات  المخرجات األنشطة األهداف التنفٌذٌة االتجاهات البحثٌة

البحث فى مجال 
تشخٌص االمراض 
  والتشوهات لالجنة 

 
RPOI-2 

 
طب انشاء وحدة  -

باستخدام  الجنٌن
الموجات فوق 

  الصوتٌة
 
 
 
 
 

  شراء جهاز موجات فوق صوتٌة
 رباعً األبعاد

  عمل ورش عمل لتدرٌب األطباء 
  حضور الندوات والمؤتمرات

 سواء المحلٌة او الدولٌة 
 لتدرٌب أسبوعى سٌمٌنار عمل 

  األطباء
 عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 
  سنوى للمسمعمل مؤتمر 

  امراض وتشوهات وجود وحدة لتشخٌص
 األجنة

 
  تمدٌم خدمات تشخٌصٌة و عالجٌة بأعلى

 الوحدةكفاءة داخل 
 
  طب الجنٌنزٌادة االنتاج البحثى فى مجال 

 
  عدد ما تم من أبحاث فى نفس

 المجال
 
 عدد ما نشر من أبحاث 
 
  عدد ما تم من رسائل

 ماجٌستٌر ودكتوراة
 
 ٌن عدد المرضى المتردد

 سنوٌا على الوحدة
 
  عدد ما تم تنفٌذه من سونار

 او اجراء جراحً بالوحدة
 
  استبٌانات لٌاس الرضا عن

  األداء
 

  نسبة الزٌادة السنوٌة
 للمترددٌن

النساء  لسم
 والتولٌد

البحث فى مجال االورام 
النسائٌة الخبٌثة 

 تشخٌصٌا وعالجٌا  
 

RPNC-6 

الكشف نشاء وحدة إ -
المبكر لالورام 

 ائٌةالنس
 

 توفٌر جهاز سونار رباعً األبعاد 
  عمل ورش عمل لتدرٌب األطباء

لطرق المختلفة للكشف على ا
 لالورام النسائٌة

  عمل ندوات وورش عمل
 متخصصة

 رسائل ماجستٌر ودكتوراه وجود 
 مستماه من عمل الوحدة

 مؤتمر سنوى للمسم وجود 
ٌتضمنما تم انجازة فى هذا 

 المجال

  ر لالورام الكشف المبكوحدة وجود
خدمات تشخٌصٌة و عالجٌة  متمد  النسائٌة

  داخل الوحدةبأعلى كفاءة 
 
  الكشف زٌادة االنتاج البحثى فى مجال

 المبكر لالورام النسائٌة
 

لسم النساء 
 والتولٌد

لسم 
 الباثولوجٌا

 لسم األشعة 
لسم عالج 

 االورام

البحث فى مجال الصحة 
 الجنسٌة واإلنجابٌة

 
RPNC-7 

دة النساء تطوٌر وح -
 والتولٌد

  عمل سٌمٌنارات أسبوعٌة 
 ودكتوراه  ماجستٌر رسائل عمل

 ذات الصلةفى الموضوعات 

  للصحة الجنسٌة مطورة وحدة وجود
 واإلنجابٌة

 لسم
النساء الرو

 والتولٌد
 

دراسة الجدٌد فى تأهٌل 
األمراض المزمنة 

 للنساء والتولٌد

انشاء وحدة بحثٌة لتأهٌل 
مزمنة للنساء األمراض ال

 والتولٌد

  عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه
 فى نفس المجال

 فى نفس  عمل ورلات بحثٌة

 المزمنة وحدة بحثٌة لتأهٌل األمراضوجود 
 للنساء والتولٌد

  

النساء  لسم
 والتولٌد
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RPNC-14  المجال 

مدي البحث فى مجال 
انتشار وحدوث مشاكل 

صحٌة لها عاللة 
بالنساء والتولٌد مثل 

هاجرة البطانة الم
 والمشٌمة الملتصمة ...

 
RPDH-1 

 
 

انشاء وحدة التشخٌص 
بالسونار رباعً األبعاد 

والتعاون مع لسم 
الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة 

 ولسم األشعة التشخٌصٌة

  زٌادة أٌام العٌادة الخارجٌة 
  عمل سٌمٌنارات أسبوعٌة 
 ودكتوراه  ماجستٌر رسائل عمل

 ذات العاللة فى الموضوعات 

  السونار رباعً األبعاد وحدةوجود 
 

  تمجاالالزٌادة االنتاج البحثى فى 
 المختلفة طبٌا وجراحٌا

النساء  لسم
 والتولٌد

لسم 
الباثولوجٌا 
 اإلكلٌنٌكٌة

لسم االشعة 
 التشخٌصٌة

 

البحث فً مجال الخرائط 
الجٌنٌة لتوضٌح عاللتها 

 باألمراض المختلفة
RPBR-1 

 
 
 
 
 

انشاء وحدة األمراض  
لتعاون مع لسم الجٌنٌة وا

األطفال ولسم الباثولوجٌا 
 ولسم األشعة التشخٌصٌة

  زٌادة أٌام العٌادة الخارجٌة 
  عمل سٌمٌنارات أسبوعٌة 
 ودكتوراه  ماجستٌر رسائل عمل

 ذات العاللةفى الموضوعات 

  لألمراض الجٌنٌةمطورة وحدة وجود 
  تمجاالالزٌادة االنتاج البحثى فى 

 المختلفة طبٌا وجراحٌا

النساء  لسم 
 والتولٌد

لسم األطفال 
لسم 

 الباثولوجٌا 
لسم االشعة 
 التشخٌصٌة

 

الخالٌا البحث فً مجال 
النانو الجزعٌة وجزٌئات 
فً عالج األمراض 

 النسائٌة المختلفة
RPBR-5 

 

انشاء وحدة الخالٌا 
الجزعٌة بالتعاون مع 

لسم الباثولوجٌا 
 اإلكلٌنٌكٌة

  ًتوفٌر جهاز سونار رباع
 األبعاد

 مل ورش عمل لتدرٌب ع
طرق سحب وحمن األطباء على 

 الخالٌا الجزعٌة
  عمل ندوات وورش عمل

 متخصصة

  السونار رباعً األبعادوحدة وجود 

  
  للخالٌا الجزعٌةمطورة وحدة وجود 
 تمجاالالدة االنتاج البحثى فى زٌا 

 المختلفة طبٌا وجراحٌا

النساء  لسم 
 والتولٌد

لسم 
الباثولوجٌا 
 االكلٌنٌكٌة

لسم االشعة 
 التشخٌصٌة
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  رسائل ماجستٌر  وجود
مستماه من عمل  ودكتوراه

 الوحدة
 مؤتمر سنوى للمسم وجود 

ٌتضمنما تم انجازة فى هذا 
 المجال

 

دراسات استمصائٌة فً 
األمراض النسائٌة 

الشائعة وطرق عالجها  
 المختلفة

RPSU-1 

تطوٌر وحدة النساء 
 والتولٌد

  زٌادة أٌام العٌادة الخارجٌة 
 ل سٌمٌنارات أسبوعٌة عم 
 ودكتوراه  ماجستٌر رسائل عمل

 ذات العاللةفى الموضوعات 

  ألمراض النساء مطورة وحدة وجود
 والتولٌد

  تمجاالالزٌادة االنتاج البحثى فى 
 المختلفة طبٌا وجراحٌا

النساء  لسم 
 والتولٌد

لسم 
الباثولوجٌا 
 االكلٌنٌكٌة

لسم االشعة 
 التشخٌصٌة
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 2226-2222للعام الجامعى  الجراحه العامهحثٌة لمسم الخطة الب

االتجاهات 
 البحثٌة

 المسئول ألداءامؤشرات  المخرجات األنشطة األهداف التنفٌذٌة

انشاء -1
وحدة 
جراحات 
 االورام

انشاء -2
وحدة 

جراحات 
الجهاز 

الهضمً 
 والمناظٌر

زٌادة اٌام العٌادات الخارجٌه -1
 الخاصه بمرضى السرطان

كة مع المطاع الصحً الشرا-2
بمدٌرٌة الصحة بالفٌوم متمثله فً 
المستشفى العام ومستشفى التامٌن 

الصحً الطالق حمالت ولوافل طبٌه 
مبادرة رئٌس الجمهورٌه  \لتنفً

 للكشف المبكر عن االورام 
عمل رسائل دكتوراه وماجستٌر -3

متعلمه بطرق الكشف المبكر عن 
 االورام وخاصة اورام الثدي 

 breast oncoplasticو )
surgeries) 

والجهاز الهضمً والغدد الدرلٌه 
 والجار درلٌه

عمل ابحاث ورسائل ماجستٌر -4
ودكتوراه تخص اورام الرحم وعنك 

الرحم والمباٌض )الحدٌث فً 
 التشخٌص وطرق العالج (

اورام الشرج الجدٌد فً التشخٌص -5
 والعالج

العمل على تدرٌب الكوادر الطبٌه -6
خدام المنظار الجراحً فً على است

استئصال كافة االورام فً البطن 
 –سواء ما ٌخص الجهاز الهضمً 

الرحم –الكلى والجهاز البولً 
والجهاز التناسلً واسنادرسائل 

علمٌه تخص ما سبك لطلبة 

 شراء جهاز مناظٌر حدٌث للبطن 
  عمل ورش عمل لتدرٌب األطباء على

استخدام المنظار الجراحً فً استئصال 
 االورام المختلفه من داخل البطن

  حضور الندوات والمؤتمرات سواء المحلٌة
 او الدولٌة 

 توراهعمل رسائل ماجستٌر ودك 
 عمل مؤتمر سنوى للمسم 

انشاء عٌاده خاصه -1
للكشف المبكر عن سرطان 

 الثدي 
 منح الرسائل العلمٌه -2
نشر االبحاث محلٌا -3

 ودولٌا
 تمارٌر المشرفٌن-4

 
  عدد ما تم من أبحاث فى نفس

 المجال
 
 عدد ما نشر من أبحاث 
 
  عدد ما تم من رسائل ماجٌستٌر

 ودكتوراة
 
 ٌن سنوٌا عدد المرضى المتردد

 على الوحدة
 
  عدد ما تم تنفٌذه من عملٌات

جراحٌه خاصه بمرضى 
 السرطان

 
 ًه من عملبات \عدد ما تم تنف

تخص امراض الجهاز الهضمً 
والمولون والشرج لالمراض 

 الجراحٌه الغٌر سرطانٌه
 
  استبٌانات لٌاس الرضا عن

  األداء
 

 نسبة الزٌاة السنوٌة للمترددٌن 

لسم لسم الجراحه العامه و
 االورام
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 الماجستٌر والدكتوراه
عمل رسائل دكتوراه وماجستٌر -7

وابحاث مشتركه فً الطرق الجدٌده 
صه بجراحات االورام و والحدٌثه الخا

الجراحات التعوٌضٌه والجراحات 
 التحفظٌه لالورام المختلفه

عمل مؤتمرات وندوات وورش -8
عمل للتتوعٌه والتدرٌب وتبادل 

المعرفه والخبرات  مع المؤسسات 
الطبٌه المختلفه وعرض االبحاث 
الخاصه بكل ما ٌخص الحدٌث فً 

الكشف المبكر وطرق العالج المختلفه 
 رام المختلفهلالو

ورش عمل وندوات  واسناد رسائل -9
علمٌه وعمل ابحاث فً كل ما ٌخص 

امراض الجهاز الهضمً الجراحٌه 
وامراض المولون والشرج الجراحٌه 

 الغٌر سرطانٌه
تدرٌب كوادر طبٌه عن طرٌك  -12

ورش عمل فً كٌفٌة استخدام المنظار 
الجراحً وكٌفٌة التدخل الجراحً 

ٌخص امراض  المحدود فً كل ما
الجهاز الهضمً والمولون الجراحٌه 

 وعمل رسائل علمٌه 

جراحات 
الكبد 

والمنوات 
 المرارٌه

انشاء فرع من فروع مستشفٌات 
الجامعه بالفٌوم متخصصه فً كل ما 

ٌخص اورام الكبد وزراعه الكبد 
واورام المنوات المرارٌه لخدمة 

محافظة الفٌوم ومحافظات الجمهورٌه 
  المختلفه

العمل على اتمام تجهٌز مستشفى الكبد -1
لعملٌات والعٌادات الخارجٌه بهاالجامعً وبدا ا  

اسناد ابحاث خاصه باورام الكبد والمنوات -2
المرارٌه والبنكرٌاس وكل ما ٌخص الجدٌد فً 
زلراعة الكبد لطلبة الماجستٌر والدكتوراة 
 الخراج رسائل علمٌه تخص ما سبك

انتداب معٌدٌن ومدرسٌن مساعدٌن لمراكز -3
لتدرٌب  زراعة الكبد بمصر وخارجها ان امكن ل

انشاء مستشفى تخص -1
 المراض وزراعة الكبد

منح الرسائل العلمٌه-2  
نشر االبحاث دولٌا ومحلٌا-3  

  تمارٌر المشرفٌن-4

لسم الجراحة العامه ولسم 
االمراض الباطنٌه 

 والمتوطنه ولسم االورام



 

 
71 

 واالطالع على كل ما هو جدٌد
 4- عمل ورش عمل ومؤتمرات وندوات

خاصه باورام وزرعه الكبد واورام المنوات 
 المرارٌه والبنكرٌاس

عمل ندوات ولوافل طبٌه للتوعٌه بالسمنه -1 انشاء وحدة عالج السمنه - عالج السمنه
 واخطارها 

عمل ابحاث مشتركه ورسائل ماجستٌر -2
ودكتوراه عن الطرق الجراحٌه المختلفه لعالج 
 مرضى السمنه

عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه عن تاثٌر  -3
ٌات السمنه على الصحه العامه واالٌض عمل

 وخالفه
رسائل ماجستٌر ودكتوراه عن الطرق -4

التجمٌلٌه المختلفه لشد الترهالت وشد البطن 
 وخالفه عند مرضى السمنه

تطوٌر وحدة مناظٌر مجهزه -5 -
باحدث االجهزه المختلفه لعالج 

مرضى السمنه عن طرٌك المنظار 
 الجراحً

مؤتمر سنوي ٌخص كل ما -1
تعلك بمرضى السمنه توعٌة ٌ

 وعالجا
ورش عمل للتدرٌب على -2

استخدام المنظار الجراحً فً 
 اجراء عملٌات السمنه

تمارٌر المشرفٌن-3  
منح الرسائل-4  
نشر البحوث-5  

 انشاء عٌادات للسمنه
  

 لسم الجراحة العامه

 وحدة جراحة التجمٌل

 ٌه\وحدة التغ

جراحات 
 االطفال

 تطوٌر مستشفى مصطفى حسن

الجامعً لالطفال لزٌادة المدره 

االستٌعابٌه لها وعالج مختلف 

 امراض االطفال 

لخدمة محافظة الفٌوم والمحافظات 
 المجاوره

زٌادة اٌام العٌادات الخارجٌه لجراحة االطفال-1  
زٌادة اٌام العملٌات الخاصه بجراحة االطفال-2  
الشراكه مع مدٌرٌة الصحه بالفٌوم والتعاون -3

حٌث انه الٌوجد السام لجراحة االطفال المتبادل 
باي من مستشفٌات مدٌرٌة الصحه بالفٌوم او 
 هٌئة التامٌن الصحً

عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه للبحث عن -4
كل ما هو جدٌد فً عالج العٌوب الخلمٌه 
كالشفه االرنبٌه وعٌوب سمف الحلك وعٌوب 

كور\مجرى البول عند ال  
احات المناظٌر العمل على تطوٌر وحدة لجر-5

 باالطفال 
 6- عمل ابحاث واسناد رسائل ماجستٌر

مؤتمر سنوي خاص بجراحات -1
 االطفال

ورش عمل للتدرٌب على -2
فه العملٌات الجراحٌه المختل

بالطفال واستخدام المنظار 
 الجراحً فٌها

تمارٌر المشرفٌن-3  
منح الرسائل-4  

 5-نشر البحوث 

 لسم الجراحه العامه

 ووحدة جراحة االطفال

 ووحدة التجمٌل
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ودكتوراه تخص مختلف العملٌات الجراحٌه 
بالطفال كالفتاق االربً والعٌوب الخلمٌه 
بجدار البطن واالنسداد المعوي بالطفال 

 وخالفه

 

جراحات 
االصابات 

 والطواريء

 

العمل على انشاء مستشفى للطواريء 
الستٌعاب اكبر عدد ممكن من حوادث 

 لفهالطرق او الطواريء المخت

عمل ورش عمل عن كٌفٌة التعامل مع -1

 اصابات الحوادث

ADVANCED AND BASIC LIFE 

SUPPORT 

اسناد رسائل ماجستٌر ودكتوراه تخص -2

 جراحات الطواريء المختلفه

 

تمارٌر المشرفٌن-1  
منح الرسائل-2  

 3- نشر البحوث 

 

لسم الجراحه العامه وحدة 
  التجمٌل

جراحات 
االوعٌة 
 الدموٌه

على انشاء وحده خاصه  العمل

بجراحة االوعٌه الدموٌه تخص كل ما 

 ٌلً

 جراحات الشرٌان السباتً-1

 جراحات االورده والشراٌٌن-2

 لسطرة الشراٌٌن-3

 المدم السكري-4

 عملٌات احتمان الحوض-5

 عملٌات ضٌك الورٌد الكلوي-6

عملٌات الوصالت الورٌدٌه لمرضى -7
 الغسٌل الكلوي

 العمل على 
عدد اٌام العٌادات الخارجٌه لالوعٌه زٌادة -1

 الدموٌه
توفٌر غرف عملٌات مجهزه بمختلف -2

االجهزه والوصالت وخالفه الضرورٌه جدا 
 النشاء وحدة جراحة االوعٌه الدموٌه

العمل على توفٌر الكوادر الطبٌه النشاء -3
 وحدة جراحة االوعٌه الدموٌه

ورش عمل مختلفه ومؤتمرات خاصه  -4
وعٌه الدموٌهبجراحات اال  

 5- اسناد رسائل ماجستٌر ودكتوراه
وابحاث مشتركه عن كل ما هو جدٌد فً 

 جراحات االوعٌه الدموٌه المختلفه

مؤتمر سنوي ٌخص جراحات - 
 االوعٌع الدموٌه

ورش عمل للتدرٌب-2  
تمارٌر المشرفٌن-3  

منح الرسائل-4  
 نشر البحوث-5

 
 لسم الجراحه العامه
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جراحات 
 التجمٌل

لى انشاء لسم جراحة التجمٌل العمل ع
لخدمة محافظة الفٌوم ومحافظات 

 الوجه المبلً

 
 العمل على : 

زٌادة عدد اٌام العٌادات الخارجٌه -1  
توفٌر غرف عملٌات مجهزه بمختلف -2

 االجهزه والمستلزمات 
العمل على توفٌر الكوادر الطبٌه النشاء لسم -3

 جراحة التجمٌل
خاصه  ورش عمل مختلفه ومؤتمرات -4

 بجراحات التجمٌل المختلفة
اسناد رسائل ماجستٌر ودكتوراه وابحاث -5

مشتركه عن كل ما هو جدٌد فً جراحات 
 التجمٌل المختلفه مثل :

 الجراحات التكمٌلٌة :  ( أ
 مجال الحروق والجراحات المتعلمة بها -1
 عالج االمراض الخلمٌة المختلفة -2
نسجة المفمودة فى جمٌع انحاء تعوٌض اال -3

نتٌجة الحوادث وبعد استئصال الجسم 
 األورام

 جراحات الوجه والفكٌن والرأس والرلبة -4
 جراحات الٌد والساق والمدم -5
 جراحات األطفال التجمٌلٌة -6
 جراحات المدم السكرى -7

 جراحات الجمال واللٌزر : ( ب
 جراحات تنسٌك الموام -1
 جراحات تجمٌل الثدى واعادة بنائه -2
 جراحات تجمٌل األنف واألذن والجفون -3
ات شد ترهالت الوجه وعالمات تمدم جراح -4

 السن
 جراحات مابعد عالج السمنة المفرطة -5
 تجمٌل االعضاء التناسلٌة -6

  استخدام اللٌزر فى مجاالت جراحة
 التجمٌل المختلفة

   
مؤتمر سنوي ٌخص كل ما  -1

 ٌتعلك بجراحة التجمٌل
ورش عمل للتدرٌب على جراحات -2

 التجمٌل المختلفة
 

تمارٌر المشرفٌن-3  
 

ح الرسائلمن-4  
 

 نشر االبحاث-5

لسم الجراحه العامه 
 (التجمٌلجراحة وحدة )
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 2222-2222ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ األِواع اٌؼظج١خ  اٌقطخ اٌجؾض١خ ٌمَُ

 اٌَّئٛي ِإشواد األكاء اٌّقوعبد األٔشطخ األ٘لاف اٌزٕف١ن٠خ االرغب٘بد اٌجؾض١خ

 اٌزظٍت اٌّزعلك
 
 

 اٌَىزخ اٌلِبغ١خ
 

 اٌمَطوح اٌّق١خ
 

 ١ٌٛٛع١ب اٌعظج١خاٌفَ
 

اٌؾووبد اٌال أِواع 

 ئهاك٠خ
 

 الصرع
 
 

 الصداع
 

االمراض العصبٌة 
 األخري

 
االمراض العصبٌة 

وعاللتها بالتخصصات 
 الطبٌة األخري

 
األبحاث الخاصة 

بالتشخٌصات والوبائٌات 
والعالجات الخاصة 
 باألمراض العصبٌة

 
أشبء ٚؽلح اٌزظٍت 

 اٌّزعلك
 

رط٠ٛو ٚؽلح اٌَىزخ 

 غ١خاٌلِب
 

أشبء ٚؽلح اٌمَطوح 

 اٌّق١خ
 

رط٠ٛو ٚؽلح 

 اٌف١ٌَٛٛع١ب اٌعظج١خ
 

أشبء ٚؽلح اٌؾووبد 

 اٌال ئهاك٠خ
 
 

 انشاء وحدة الصرع
 
 

  انشاء وحدة الصداع

 ؽؼٛه إٌلٚاد ٚاٌّإرّواد ٍٛاء اٌّؾ١ٍخ اٚ اٌل١ٌٚخ  ✔
السكتة الدماغٌة اٌغل٠ل فٟ ِغبي ٌزله٠ت األؽجبء عٍٝ  كٚهٞعًّ ١ّ١ٍٕبه  ✔

 لب المتعدد وأمراض الحركات الإلارادٌة والصداع ...والتص
عمل عٌادات تخصصٌة كعٌادات التصلب المتعدد وأمراض الحركات  ✔

 الإلارادٌة والصداع والصرع ... 
 البدء فً انشاء وحدة التصلب المتعدد والمسطرة المخٌة ✔
 أعٙيح اٌف١ٌَٛٛع١ب اٌعظج١خ إلوّبي إٌّظِٛخ اٌّٛعٛكحشواء اٌزٍٛع فٟ  ✔
أعٙيح اٌف١ٌَٛٛع١ب ٚهُ عًّ ٌزله٠ت األؽجبء عٍٝ اٍزقلاَ  عًّ ✔

 اٌعظج١خ
 عًّ هٍبئً ِبعَز١و ٚكوزٛهاٖ ✔
 عًّ ِإرّو ٍٕٜٛ ٌٍمَُ ✔

اد ِزقظظخ ٚعٛك ٚؽل ✔

وبٌَىزخ اٌلِبغ١خ 

ٚاٌمَطوح اٌّق١خ 

ٚاٌزظٍت اٌّزعلك 

 ٚاٌؾووبد اٌالئهاك٠خ ...
 

رمل٠ُ فلِبد رشق١ظ١خ ٚ  ✔

عالع١خ ثأعٍٝ وفبءح كافً 

 اداٌٛؽل
 
ى٠بكح االٔزبط اٌجؾضٝ فٝ  ✔

ٚعالط  ِغبي رشق١ض

 األِواع اٌعظج١خ

 
علك ِب رُ ِٓ أثؾبس فٝ  ✔

 الد اٌّقزٍفخاٌّغب
 
 علك ِب ٔشو ِٓ أثؾبس ✔
 
علك ِب رُ ِٓ هٍبئً  ✔

 ِبع١َز١و ٚكوزٛهاح
 
علك اٌّوػٝ اٌّزوكك٠ٓ  ✔

 اد٠ٍٕٛب عٍٝ اٌٛؽل
 
 
اٍزج١بٔبد ل١بً اٌوػب عٓ  ✔

 األكاء 
 

ح ا٠ٌَٕٛخ كَٔجخ اٌي٠ب ✔

 ّزوكك٠ٌٍٓ

لَُ 

ألِواع ا

 اٌعظج١خ
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 2226-2222الخطة البحثٌة لمسم الروماتٌزم والتأهٌل للعام الجامعى 

 المسئول ألداءامؤشرات  المخرجات األنشطة األهداف التنفٌذٌة االتجاهات البحثٌة

انشاء وحدات 
للتشخٌص المبكر 

لألمراض 
الروماتٌزمٌة 

 والمناعٌة 
 

RPOI-1 

 
انشاء وحدة تشخٌص  -

اض الجهاز الحركى أمر
باستخدام الموجات فوق 

  الصوتٌة
 
 
 
 
تطوٌر وحدة تشخٌص  -

أمراض األوعٌة الدموٌة 
الطرفٌة باستخدام جهاز 

تصوٌر الشعٌرات الدموٌة 

Capillaroscopy 

 
 

  شراء جهاز موجات فوق صوتٌة للجهاز
 الحركى

  عمل ورش عمل لتدرٌب األطباء على
 بىاستخدام سونار الجهاز الحركى والعص

  حضور الندوات والمؤتمرات سواء
 المحلٌة او الدولٌة 

 األطباء لتدرٌب أسبوعى سٌمٌنار عمل 
جهاز تصوٌر الشعٌرات  استخدام على

 الدموٌة
 عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 
 عمل مؤتمر سنوى للمسم 

  وجود وحدة لتشخٌص أمراض الجهاز
 الحركى

 
  تمدٌم خدمات تشخٌصٌة و عالجٌة بأعلى

 الوحدةل كفاءة داخ
 
  زٌادة االنتاج البحثى فى مجال تشخٌص

أمراض الجهاز الحركى واألوعٌة 
 الدموٌة

 
  عدد ما تم من أبحاث فى

 نفس المجال
 
 عدد ما نشر من أبحاث 
 
  عدد ما تم من رسائل

 ماجٌستٌر ودكتوراة
 
  عدد المرضى المترددٌن

 سنوٌا على الوحدة
 
  عدد ما تم تنفٌذه من

 أشعة تشخٌصٌة
 
 ات لٌاس الرضا استبٌان

  عن األداء
 

  نسبة الزٌادة السنوٌة
 للمترددٌن

 الروماتٌزم لسم
 والتأهٌل

البحث فى مجال 
أمراض ترسٌب 

البلورات فى 
المفاصل مثل: 

 النمرس
 

RPOI-1 

نشاء وحدة تشخٌص إ -
أمراض ترسٌب البلورات 

 polarizedباستخدام 
microscope 

 

  توفٌر جهاز الPolarized 
microscope 

  ورش عمل لتدرٌب األطباء على عمل

 Polarized microscopeاستخدام
 عمل ندوات وورش عمل متخصصة 
 مستماه  رسائل ماجستٌر ودكتوراه وجود

 من عمل الوحدة
 ٌتضمنما تم  مؤتمر سنوى للمسم وجود

 انجازة فى هذا المجال

  وحدة تشخٌص أمراض ترسٌب وجود
 polarizedالبلورات باستخدام 

microscope خدمات تشخٌصٌة  متمد

  داخل الوحدةو عالجٌة بأعلى كفاءة 
 
  زٌادة االنتاج البحثى فى مجال تشخٌص

 أمراض ترسٌب البلورات
 

لسم الروماتٌزم 
 والتأهٌل

 لسم الباثولوجٌا

البحث فى مجال 
استخدام جهاز 
رسم العضالت 

تطوٌر وحدة فسٌولوجٌا  -
 صاباألع

  عمل سٌمٌنارات أسبوعٌة 
 ودكتوراه فى  ماجستٌر رسائل عمل

 الموضوعات اآلتٌة:

  فسٌولوجٌا مطورة لوحدة وجود
 األعصاب 

  زٌادة االنتاج البحثى فى مجال

 زمالروماتٌ لسم
 والتأهٌل

لسم أمراض المخ 
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واألعصاب 
لتشخٌص 

أمراض الجهاز 
 الحركى

 
RPOI-1 

لٌاس معدل انتشار امراض المناعة  -
 الذاتٌة

تمنٌات الحدٌثة فى استخدام طرق  -
 العالج المختلفة

 واألعصاب عصابفسٌولوجٌا األ

دراسة الجدٌد فى 
تأهٌل األمراض 

 المختلفة
RPNC-14 

انشاء وحدة بحثٌة لتأهٌل 
 األمراض الروماتٌزمٌة المختلفة

  عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه فى نفس
 المجال

 فى نفس المجال عمل ورلات بحثٌة 

  وحدة بحثٌة لتأهٌل األمراض وجود
 ختلفةالروماتٌزمٌة الم

 الروماتٌزم لسم
 والتأهٌل

البحث فى مجال 
عالج أمراض 

األنسجة الضامة 
والمناعة الذاتٌة 
مثل الروماتوٌد 
 والذئبة الحمراء

 
RPDH-1 

انشاء وحدة أمراض المناعة 
 الذاتٌة 

  زٌادة أٌام العٌادة الخارجٌة 
  عمل سٌمٌنارات أسبوعٌة 
 ودكتوراه فى  ماجستٌر رسائل عمل

 تٌة:الموضوعات اآل
 لٌاس معدل انتشار امراض المناعة الذاتٌة -
التمنٌات الحدٌثة فى استخدام طرق العالج  -

 المختلفة

  مراض المناعة ألوحدة وجود
 الذاتٌة 

 
  زٌادة االنتاج البحثى فى مجال

 األنسجة الضامة والمناعٌة

 الروماتٌزم لسم
 والتأهٌل

 لسم الجلدٌة
 لسم الصدرٌة
 الباطنة العامة
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 2226-2222الخطة البحثٌة لمسم التخدٌر و عالج األلم و العناٌة المركزة الجراحٌة لألعوام الجامعٌة 

االتجاهات 
 البحثٌة

 المسئول مؤشرات ااألداء المخرجات األنشطة األهداف

انشاء و 
تطوٌر وحدات 

تخصصٌة 
لمجاالت 

التخصص 
 المختلفة 

 
انشاء وحدة  -

تخدٌر الملب و 
  الصدر )أطفال(

 
تطوٌر وحدة  -

نخدٌر الملب و 
 الصدر )كبار(

 
انشاء وحده  -

خاصة بعالج 
 األلم

 
انشاء وحدة  -

خاصة بتخدٌر 
حاالت زراعة 

 الكبد

 

  تهٌئة البنٌة التحتٌة و توفٌر ما
ٌلزم لتخدٌر حاالت زراعة 

 الكبد
  شراء جهاز موجات فوق

  TEEصوتٌة للملب مزود ب 
  شراء جهاز تردد حرارى

 أللممناسب لحاالت عالج ا
  عمل ورش عمل لتدرٌب

األطباء على استخدام جهاز 

 TEEالتردد الحرارى و جهاز 

  حضور الندوات والمؤتمرات
 العلمٌة سواء المحلٌة او الدولٌة 

 عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 
 عمل مؤتمر سنوى للمسم 

تمدٌم خدمات لتخدٌر حاالت زراعة الكبد 
 و الملب )اطفال( و عالج األلم

 
نتاج البحثى فى مجاالت التخدٌر زٌادة اال

 التخصصٌة

 
 
 
 
 
 

 تمارٌر المشرفٌن
 + 

 منح الرسائل
 + 

 نشر البحوث
 + 

 لوائم المرضى

لسم التخدٌر و عالج األلم 
 و العناٌة المركزة الجراحٌة

البحث فى 
التخدٌر مجال 

الناحً لتملٌل 
االلم اثناء و 
بعد العملٌات 

الجراحٌة 

تطوٌر لدرات  -
باء فً االط

جمٌع انواع 
 التخدٌر الناحً 

  توفٌر جهاز موجات فوق
 صوتٌة بجودة مناسبة 

  عمل ورش عمل لتدرٌب
األطباء على مختلف انواع 

التخدٌر الناحً باستخدام 
 الموجات فوق الصوتٌة

تمدٌم خدمات لتملٌل االلم بعد مختلف 
 العملٌات الجراحٌة

  
 

نتاج البحثى فى مجال التخدٌر زٌادة اال
 الناحً

لسم التخدٌر و عالج األلم 
 و العناٌة المركزة الجراحٌة
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 عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه   المختلفة
 

 

البحث فى 
مجال العناٌة 

المركزة 
 الجراحٌة

تطوٌر وحدة العناٌة 
 المركزة الجراحٌة

  حضور المؤتمرات و الندوات
 العلمٌة

  عمل اٌام علمٌة تختص
 بالرعاٌة الجراحٌة المركزة

 جستٌر ودكتوراه عمل رسائل ما
تختص بالرعاٌة المركزة 

 الجراحٌة

زٌادة االنتاج البحثى فى مجال العناٌة 
 المركزة الجراحٌة

لسم التخدٌر و عالج األلم 
 و العناٌة المركزة الجراحٌة

دراسة الجدٌد 
علم فى 

التخدٌر و 
عالج األلم و 

العناٌة المركزة 
 الجراحٌة

رفع كفاءة و لدرات 
 االطباء

 ٌام العلمٌة المختلفة تنظٌم اال 
 تنظٌم مؤتمر سنوى للمسم 
  تشجٌع االطباء على حضور

 المؤتمرات العلمٌة 

لسم التخدٌر و عالج األلم  
 و العناٌة المركزة الجراحٌة
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 اٌقطٗ اٌجؾض١ٗ ٌمَُ االِواع اٌظله٠ٗ

 اٌّغبي اٌجؾضٟ اٌّقوعبد االٔشطخ اٌّطٍٛثخ ِإشواد اٌم١بً اٌىٛك

RPNC  اٌّشوف١ٓرمبه٠و 

 ِٕؼ هٍبئً

 ٔشو اثؾبس

 ػًّ ٚهُ ػًّ ٌٍزله٠ت.-

 كهاٍٗ اٌزغ١واد اٌّقزٍفٗ لجً ٚثؼل اٌؼالط.-

ػًّ ؽّالد رٛػ١ٗ ػٓ اػواه اٌزلف١ٓ ١ِّٚياد -

 االلالع ػٕٗ.

 اٌزٍٛغ فٟ ػ١بكٖ االلالع ػٓ اٌزلؽ١ٓ-

رٛف١و االك٠ٚٗ اٌجل٠ٍٗ ٌٍٕىٛر١ٓ اٌَّزقلِٗ 

 فٟ اٌؼالط.

 االلال  عٓ اٌزلف١ٓ

 

 

RPNC 

 

 

 

 

 رمبه٠و اٌّشوف١ٓ

 ِٕؼ هٍبئً

 ٔشو اثؾبس

 

 

 ػًّ ٚهُ ػًّ ٌٍزله٠ت.-

 كهاٍٗ اٌزغ١واد اٌّقزٍفٗ لجً ٚثؼل اٌؼالط.-

 ٌٍزؼو٠ف ثّقبؽو إٌَّٗ ٚو١ف١ٗ اٌؼالط. ػًّ ؽّالد-

ػًّ ؽّالد رٛػ١ٗ ٌٍطالة فٟ اٌّلاهً ٚاٌغبِؼبد -

 ٌٍىشف اٌّجىو ػٓ إٌَّٗ.

 

 أشبء ٚؽلٖ اثؾبس إٌَٛ.-

 اٌزشق١ض اٌّجىو الِواع إٌَّٗ.-

رٛف١و ٍٚبئً اٌزشق١ض ٚاٌؼالط -

 اٌلٚائٟ ٌٍّوع.

 

أِواع إٌَّٗ 

 ٚاثؾبس اػواثبد إٌَٛ

RPNC ٓرمبه٠و اٌّشوف١ 

 ِٕؼ هٍبئً

 ػًّ ٚهُ ػًّ ٌٍزله٠ت.-

 كهاٍٗ اٌزغ١واد اٌّقزٍفٗ لجً ٚثؼل اٌؼالط.-

َٚٔجٗ ربص١و رٍٛس اٌٙٛاء  رؾل٠ل ؽغُ -

 فٟ اٌّلْ ٚاٌموٞ.
 

رؾل٠ل ؽغُ ٚاصبه رٍٛس 
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ك ػًّ ؽّالد رٛػ١ٗ فٟ اٌموٞ ٚاٌّلْ ٚإٌّبؽ- ٔشو اثؾبس

 اٌظٕبػ١ٗ ػٓ اٌزٍٛس ٚاٍجبثٗ ٚاػواهٖ ٚو١ف١ٗ اٌٛلب٠ٗ.

ِزبثؼٗ االِواع اٌّيِٕٗ ٚكهاٍزٙب إٌبرغٗ ػٓ رٍٛس -

 اٌٙٛاء.

 

أشبء فطٗ ٌٍٛلب٠ٗ ٚا١ٌَطوٖ ػٍٟ -

 رٍٛس اٌٙٛاء.

رٛف١و اٌٍٛبئً اٌّقزٍفٗ ٌم١بً َٔجٗ -

 ّٕبؽك اٌّقزٍفٗ.اٌزٍٛس فٟ اٌ

كهاٍٗ ٚرشق١ض االِواع إٌبرغٗ ػٓ -

 اٌزٍٛس ِغ رٛف١و ٍجً اٌٛلب٠ٗ ٚاٌؼالط.

 اٌج١ئخ

 عٍٟ اٌغٙبى اٌزٕفَٟ

RPCD ٓرمبه٠و اٌّشوف١ 

 ِٕؼ هٍبئً

 ٔشو اثؾبس

 ػًّ ٚهُ ػًّ ٌٍزله٠ت.-

 كهاٍٗ اٌزغ١واد اٌّقزٍفٗ لجً ٚثؼل اٌؼالط.-

 ػٓ اٌلهْ ٚاػواػٗ. ػًّ ؽّالد رٛػ١ٗ-

اٍجبة أزشبه اٌلهْ ٚاٌظوٚف اٌزٟ رإكٞ  كهاٍٗ-

 .ٌنٌه ِغ ٚػغ فطٗ ٌّٕغ أزشبهٖ

اٌلهْ ِغ رٛف١و  أشبء ٚؽلٖ ٌؼالط-

ػالعبد اٌلهْ ثبٌٛؽلٖ ؽزٟ ٠ًَٙ 

 اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ٚاٌّزبثؼٗ.

 

 ِىبفؾخ اٌلهْ

 

 

RPCD 

 رمبه٠و اٌّشوف١ٓ

 ِٕؼ هٍبئً

 ٔشو اثؾبس

 ٠ت.ػًّ ٚهُ ػًّ ٌٍزله-

 كهاٍٗ اٌزغ١واد اٌّقزٍفٗ لجً ٚثؼل اٌؼالط.-

 رٛف١و ٍجً اٌٛلب٠ٗ ٌالؽجبء ٚاٌزّو٠غ ٚاٌؼّبي.-

 رؾل٠ل اٍجبة اٌؼلٚٞ كاف١ٍب اٚ فبهع١ب.-

 

 

أشبء ٚؽلٖ ػيي ِطبثمٗ ٌٍّٛاطفبد -

ِغ ٚػغ شوٚؽ ٚاعت رٛافو٘ب ٌؼيي 

 اٌّوػٟ.

 

أِواع اٌغٙبى 

 اٌزٕفَٟ اٌّعل٠ٗ
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RPNC ٓرمبه٠و اٌّشوف١ 

 ؼ هٍبئًِٕ

 ٔشو اثؾبس

 ػًّ ٚهُ ػًّ ٌٍزله٠ت.-

 كهاٍٗ اٌزغ١واد اٌّقزٍفٗ لجً ٚثؼل اٌؼالط.-

أشبء ٚؽلٖ ٌزشق١ض ٚػالط اهرفبع -

 ػغؾ اٌشو٠بْ اٌوئٛٞ.

اٌزشق١ض ٚاٌؼالط  رٛف١و ٍٚبئً-

 اٌلٚائٟ ٌٍّوع.

اهرفب  ػغؾ اٌشو٠بْ 

اٌوئٛٞ ٚعٍطبد 

 اٌشو٠بْ اٌوئٛٞ

 

RPNC ٓرمبه٠و اٌّشوف١ 

 ئًِٕؼ هٍب

 ٔشو اثؾبس

 ػًّ ٚهُ ػًّ ٌٍزله٠ت.-

 كهاٍٗ اٌزغ١واد اٌّقزٍفٗ لجً ٚثؼل اٌؼالط.-

أشبء ٚؽلٖ اِواع اٌغشبء اٌجٍٍٛهٞ -

 ٌٍزشق١ض ٚاٌؼالط.

 أشبء ٚؽلٖ ٌظك اٌغشبء اٌٍجٍٛهٞ. -

رٛف١و ٍجً رشق١ض ٚػالط رَوة -

ٌشؼت اٌٙٛائ١ٗ ٚاٌغشبء اٌٙٛاء ث١ٓ ا

 اٌجٍٍٛهٞ.

اِواع اٌغشبء 

 اٌجٍٍٛهٞ

 

RPNC 

 رمبه٠و اٌّشوف١ٓ

 ِٕؼ هٍبئً

 ٔشو اثؾبس

 ػًّ ٚهُ ػًّ ٌٍزله٠ت.-

 غ١واد اٌّقزٍفٗ لجً ٚثؼل اٌؼالط.كهاٍٗ اٌز-

 

 اٌزٍٛغ فٟ ػلك االٍوٖ.-

 

 هعب٠ٗ اٌظله اٌّوويٖ

RPNC ٓرمبه٠و اٌّشوف١ 

 ِٕؼ هٍبئً

 ٔشو اثؾبس

 ػًّ ٚهُ ػًّ ٌٍزله٠ت.-

 .كهاٍٗ اٌزغ١واد اٌّقزٍفٗ لجً ٚثؼل اٌؼالط-

 ػًّ ؽّالد ٌٍزٛػ١ٗ ثزٍف اٌوئٗ ِغ ٍجً اٌٛلب٠ٗ.-

أشبء ٚؽلٖ رشق١ض ٚػالط ر١ٍف -

 اٌوئٗ ثّقزٍف أٛاػٗ.

رٛف١و ٍٚبئً اٌزشق١ض ٚاٌؼالط  -

 اٌلٚائٟ ٌٍّوع.

 اِواع ر١ٍف اٌوئٗ 
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RPNC ٓرمبه٠و اٌّشوف١ 

 ِٕؼ هٍبئً

 ٔشو اثؾبس

 ػًّ ٚهُ ػًّ ٌٍزله٠ت.-

 ثؼل اٌؼالط.كهاٍٗ اٌزغ١واد اٌّقزٍفٗ لجً ٚ-

أشبء ٚؽلٖ ٌٍزشق١ض ٚاٌؼالط -

الِواع اٌغٙبى اٌزٕفَٟ ٚاٌزغ٠ٛف 

 اٌظلهٞ ػٓ ؽو٠ك إٌّبظ١و .

أشبء ٚؽلٖ اٌّٛعبد اٌظٛر١ٗ -

اٌغٙبى ٌٍزشق١ض ٚػالط اِواع 

 اٌزٕفَٟ ٚاٌزغ٠ٛف اٌظلهٞ.

 أِواع اٌوئخ اٌزلاف١ٍخ

 

RPNC 

 

 رمبه٠و اٌّشوف١ٓ

 ِٕؼ هٍبئً

 ٔشو اثؾبس

 

 .ٌٍزله٠ت ػًّ ٚهُ ػًّ-

 كهاٍٗ اٌزغ١واد اٌّقزٍفٗ لجً ٚثؼل اٌؼالط.-

 أشبء ٚؽلح فبطخ -

ثبِواع اٌشؼت اٌٙٛائ١ٗ ِغ رٛف١و 

 ٍٚبئً اٌزشق١ض 

 ٚاٌؼالط.

 اٌزٛػ١خ ثّوع االَٔلاك-

 اٌشؼجٝ اٌّيِٓ ٚػاللزٗ

 ثبٌزلف١ٓ ِٚوع

 ؽَب١ٍخ اٌظله

رٛف١وٚؽلٖ ِزىبٍِٗ ِٓ ل١بً ٚظب٠ف -

ٚال ٚوفبءٖ اٌوئٗ ِغ رٛف١و االك

روو١ت  اٌَّزقلِٗ ٌٍؼالط ِٓ وٟ اٚ

 طّبِبد ػٓ ؽو٠ك إٌّبظ١و.

 اِواع اٌشعت

 اٌٙٛائ١خ
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 2226-2222للعام الجامعى  الجراحه العامهالخطة البحثٌة لمسم 

 المسئول ألداءامؤشرات  مخرجاتال األنشطة األهداف التنفٌذٌة االتجاهات البحثٌة

انشاء وحدة -1
 جراحات االورام

انشاء وحدة -2
جراحات الجهاز 

الهضمً 
 والمناظٌر

زٌادة اٌام العٌادات الخارجٌه -1
 الخاصه بمرضى السرطان

الشراكة مع المطاع الصحً -2
بمدٌرٌة الصحة بالفٌوم متمثله فً 
المستشفى العام ومستشفى التامٌن 

حمالت ولوافل طبٌه الصحً الطالق 
مبادرة رئٌس الجمهورٌه  \لتنفً

 للكشف المبكر عن االورام 
عمل رسائل دكتوراه وماجستٌر -3

متعلمه بطرق الكشف المبكر عن 
 االورام وخاصة اورام الثدي 

 breast oncoplasticو )
surgeries) 

والجهاز الهضمً والغدد الدرلٌه 
 والجار درلٌه

ٌر عمل ابحاث ورسائل ماجست-4
ودكتوراه تخص اورام الرحم وعنك 

الرحم والمباٌض )الحدٌث فً 
 التشخٌص وطرق العالج (

اورام الشرج الجدٌد فً -5
 التشخٌص والعالج

العمل على تدرٌب الكوادر الطبٌه -6
على استخدام المنظار الجراحً فً 

استئصال كافة االورام فً البطن 
 –سواء ما ٌخص الجهاز الهضمً 

الرحم –البولً  الكلى والجهاز
والجهاز التناسلً واسنادرسائل 

علمٌه تخص ما سبك لطلبة 

  شراء جهاز مناظٌر حدٌث
 للبطن

 ش عمل لتدرٌب عمل ور
األطباء على استخدام المنظار 
الجراحً فً استئصال االورام 

 المختلفه من داخل البطن
  حضور الندوات والمؤتمرات

 سواء المحلٌة او الدولٌة 
 عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 
 عمل مؤتمر سنوى للمسم 

انشاء عٌاده خاصه للكشف المبكر -1
 عن سرطان الثدي 

 ه منح الرسائل العلمٌ-2
 نشر االبحاث محلٌا ودولٌا-3
 تمارٌر المشرفٌن-4

 
  عدد ما تم من أبحاث فى نفس

 المجال
 
 عدد ما نشر من أبحاث 
 
  عدد ما تم من رسائل ماجٌستٌر

 ودكتوراة
 
  عدد المرضى المترددٌن سنوٌا

 على الوحدة
 
  عدد ما تم تنفٌذه من عملٌات

 جراحٌه خاصه بمرضى السرطان
 

 ًملبات ه من ع\عدد ما تم تنف
تخص امراض الجهاز الهضمً 

والمولون والشرج لالمراض 
 الجراحٌه الغٌر سرطانٌه

 
 استبٌانات لٌاس الرضا عن األداء  

 
 نسبة الزٌاة السنوٌة للمترددٌن 

لسم الجراحه العامه 
 ولسم االورام
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 الماجستٌر والدكتوراه
عمل رسائل دكتوراه وماجستٌر -7

وابحاث مشتركه فً الطرق الجدٌده 
والحدٌثه الخاصه بجراحات االورام 
و الجراحات التعوٌضٌه والجراحات 

 التحفظٌه لالورام المختلفه
ت وورش عمل مؤتمرات وندوا-8

عمل للتتوعٌه والتدرٌب وتبادل 
المعرفه والخبرات  مع المؤسسات 
الطبٌه المختلفه وعرض االبحاث 
الخاصه بكل ما ٌخص الحدٌث فً 

الكشف المبكر وطرق العالج 
 المختلفه لالورام المختلفه

ورش عمل وندوات  واسناد -9
رسائل علمٌه وعمل ابحاث فً كل ما 

ٌخص امراض الجهاز الهضمً 
لجراحٌه وامراض المولون والشرج ا

 الجراحٌه الغٌر سرطانٌه
تدرٌب كوادر طبٌه عن طرٌك  -12

ورش عمل فً كٌفٌة استخدام 
المنظار الجراحً وكٌفٌة التدخل 

الجراحً المحدود فً كل ما ٌخص 
امراض الجهاز الهضمً والمولون 

 الجراحٌه وعمل رسائل علمٌه 

جراحات الكبد 
والمنوات 
 المرارٌه

انشاء فرع من فروع مستشفٌات 
ً كل ما الجامعه بالفٌوم متخصصه ف

ٌخص اورام الكبد وزراعه الكبد 
واورام المنوات المرارٌه لخدمة 

محافظة الفٌوم ومحافظات 
  الجمهورٌه المختلفه

العمل على اتمام تجهٌز مستشفى -1
الكبد الجامعً وبدا العملٌات 

 والعٌادات الخارجٌه بها
اسناد ابحاث خاصه باورام الكبد -2

 والمنوات المرارٌه والبنكرٌاس وكل
ما ٌخص الجدٌد فً زلراعة الكبد 

لطلبة الماجستٌر والدكتوراة الخراج 
 رسائل علمٌه تخص ما سبك

انشاء مستشفى تخص المراض -1
 وزراعة الكبد

 منح الرسائل العلمٌه-2
 نشر االبحاث دولٌا ومحلٌا-3
  تمارٌر المشرفٌن-4

لسم الجراحة العامه 
ولسم االمراض 

الباطنٌه والمتوطنه 
 ولسم االورام
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انتداب معٌدٌن ومدرسٌن -3
مساعدٌن لمراكز زراعة الكبد بمصر 

وخارجها ان امكن للتدرٌب  
 واالطالع على كل ما هو جدٌد

 4- عمل ورش عمل ومؤتمرات
وندوات خاصه باورام وزرعه 

المنوات المرارٌه  الكبد واورام
 والبنكرٌاس

طبٌه للتوعٌه عمل ندوات ولوافل -1 انشاء وحدة عالج السمنه - عالج السمنه
 بالسمنه واخطارها 

عمل ابحاث مشتركه ورسائل -2
ماجستٌر ودكتوراه عن الطرق 

الجراحٌه المختلفه لعالج مرضى 
 السمنه

عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه  -3
عن تاثٌر عملٌات السمنه على 
 الصحه العامه واالٌض وخالفه

رسائل ماجستٌر ودكتوراه عن -4
لشد الطرق التجمٌلٌه المختلفه 

الترهالت وشد البطن وخالفه عند 
 مرضى السمنه

تطوٌر وحدة مناظٌر -5 -
مجهزه باحدث االجهزه 
المختلفه لعالج مرضى 

السمنه عن طرٌك المنظار 
 الجراحً

مؤتمر سنوي ٌخص كل ما ٌتعلك -1
 بمرضى السمنه توعٌة وعالجا

ورش عمل للتدرٌب على استخدام -2
المنظار الجراحً فً اجراء عملٌات 

 سمنهال
 تمارٌر المشرفٌن-3
 منح الرسائل-4
 نشر البحوث-5

 انشاء عٌادات للسمنه
  

 لسم الجراحة العامه

 وحدة جراحة التجمٌل

 ٌه\وحدة التغ

تطوٌر مستشفى مصطفى حسن  جراحات االطفال

الجامعً لالطفال لزٌادة المدره 

االستٌعابٌه لها وعالج مختلف 

 امراض االطفال 

المحافظات لخدمة محافظة الفٌوم و

زٌادة اٌام العٌادات الخارجٌه -1
 لجراحة االطفال

زٌادة اٌام العملٌات الخاصه -2
 بجراحة االطفال

الشراكه مع مدٌرٌة الصحه -3
بالفٌوم والتعاون المتبادل حٌث انه 

 مؤتمر سنوي خاص بجراحات االطفال-1
ورش عمل للتدرٌب على العملٌات -2

الجراحٌه المختلفه بالطفال واستخدام 
 المنظار الجراحً فٌها

 تمارٌر المشرفٌن-3
 منح الرسائل-4

 احه العامهلسم الجر

ووحدة جراحة 

 االطفال

 ووحدة التجمٌل
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الٌوجد السام لجراحة االطفال باي  المجاوره
من مستشفٌات مدٌرٌة الصحه 
 بالفٌوم او هٌئة التامٌن الصحً

عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه -4
للبحث عن كل ما هو جدٌد فً عالج 

العٌوب الخلمٌه كالشفه االرنبٌه 
وعٌوب سمف الحلك وعٌوب مجرى 

 كور\البول عند ال
العمل على تطوٌر وحدة لجراحات -5

 المناظٌر باالطفال 
 6- عمل ابحاث واسناد رسائل

ماجستٌر ودكتوراه تخص 
مختلف العملٌات الجراحٌه 

الطفال كالفتاق االربً والعٌوب ب
الخلمٌه بجدار البطن واالنسداد 

 المعوي بالطفال وخالفه

 5-نشر البحوث 

 

جراحات 
االصابات 

 والطواريء

 

العمل على انشاء مستشفى 
للطواريء الستٌعاب اكبر عدد ممكن 

من حوادث الطرق او الطواريء 
 المختلفه

عمل ورش عمل عن كٌفٌة -1

 التعامل مع اصابات الحوادث

ADVANCED AND BASIC LIFE 

SUPPORT 

ائل ماجستٌر ودكتوراه اسناد رس-2

 تخص جراحات الطواريء المختلفه

 

 تمارٌر المشرفٌن-1
 منح الرسائل-2
 3- نشر البحوث 

 

لسم الجراحه العامه 
  وحدة التجمٌل

جراحات االوعٌة 
 الدموٌه

العمل على انشاء وحده خاصه 

بجراحة االوعٌه الدموٌه تخص كل 

 ما ٌلً

 جراحات الشرٌان السباتً-1

 العمل على 
زٌادة عدد اٌام العٌادات الخارجٌه -1

 لالوعٌه الدموٌه
توفٌر غرف عملٌات مجهزه -2

فه بمختلف االجهزه والوصالت وخال
الضرورٌه جدا النشاء وحدة جراحة 

مؤتمر سنوي ٌخص جراحات االوعٌع - 
 الدموٌه

 ورش عمل للتدرٌب-2
 تمارٌر المشرفٌن-3
 منح الرسائل-4
 نشر البحوث-5

 
 لسم الجراحه العامه
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 ورده والشراٌٌنجراحات اال-2

 لسطرة الشراٌٌن-3

 المدم السكري-4

 عملٌات احتمان الحوض-5

 عملٌات ضٌك الورٌد الكلوي-6

عملٌات الوصالت الورٌدٌه -7
 لمرضى الغسٌل الكلوي

 االوعٌه الدموٌه
العمل على توفٌر الكوادر الطبٌه -3

 النشاء وحدة جراحة االوعٌه الدموٌه
ورش عمل مختلفه ومؤتمرات  -4

 خاصه بجراحات االوعٌه الدموٌه
 5- اسناد رسائل ماجستٌر

ودكتوراه وابحاث مشتركه عن 
كل ما هو جدٌد فً جراحات 

 دموٌه المختلفهاالوعٌه ال

العمل على انشاء لسم جراحة  جراحات التجمٌل
التجمٌل لخدمة محافظة الفٌوم 

 ومحافظات الوجه المبلً

 
 العمل على : 

 اٌام العٌادات الخارجٌه زٌادة عدد -1
توفٌر غرف عملٌات مجهزه -2

 بمختلف االجهزه والمستلزمات 
العمل على توفٌر الكوادر الطبٌه -3

 النشاء لسم جراحة التجمٌل
ورش عمل مختلفه ومؤتمرات  -4

 خاصه بجراحات التجمٌل المختلفة
اسناد رسائل ماجستٌر ودكتوراه -5

وابحاث مشتركه عن كل ما هو جدٌد 
 جراحات التجمٌل المختلفه مثل : فً

 الجراحات التكمٌلٌة :  ( ت
مجال الحروق والجراحات  -8

 المتعلمة بها
عالج االمراض الخلمٌة  -9

 المختلفة
نسجة المفمودة فى تعوٌض اال -12

جمٌع انحاء الجسم نتٌجة 
 الحوادث وبعد استئصال األورام

   
مؤتمر سنوي ٌخص كل ما ٌتعلك  -2

 بجراحة التجمٌل
ورش عمل للتدرٌب على جراحات -2

 التجمٌل المختلفة
 
 تمارٌر المشرفٌن-3
 
 منح الرسائل-4
 
 نشر االبحاث-5

لسم الجراحه العامه 
جراحة وحدة )

 (التجمٌل
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جراحات الوجه والفكٌن  -11
 والرأس والرلبة

 مجراحات الٌد والساق والمد -12
 جراحات األطفال التجمٌلٌة -13
 جراحات المدم السكرى -14

 
 جراحات الجمال واللٌزر : ( ث

 جراحات تنسٌك الموام -7
جراحات تجمٌل الثدى واعادة  -8

 بنائه
جراحات تجمٌل األنف واألذن  -9

 والجفون
جراحات شد ترهالت الوجه  -12

 وعالمات تمدم السن
جراحات مابعد عالج السمنة  -11

 المفرطة
 تجمٌل االعضاء التناسلٌة -12
  استخدام اللٌزر فى مجاالت

 جراحة التجمٌل المختلفة
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 2226-2222للعام الجامعى  سالن البولٌةالمالخطة البحثٌة لمسم 

االتجاهات 
 البحثٌة

 المسئول ألداءامؤشرات  المخرجات األنشطة األهداف التنفٌذٌة

انشاء وحدة 
االشعة التداخلٌة  

الخاصة بمسم 
 المسالن البولٌة 

 
تشخٌض اورام  -

السرطانٌة للبروستاتا 
 عبر اخذ عٌنة منها
باستخدام الموجات 

  فوق الصوتٌة
 
 
 

 
تركٌب االنابٌب الكلوٌة  -

ودرنمة تجمعات البطن 
الصدٌدٌة باستخدام 
 االشعة التلٌفزٌونٌة

 
 

  شراء جهاز موجات فوق صوتٌة
 الخاص باخذ عٌنة البروستاتا

  عمل ورش عمل لتدرٌب األطباء على
استخدام السونار الخذ عٌنة من 

 البروستاتا 
  تدرٌب االطباء لعمل االشعة التلٌفزٌونٌة

 الكلى والبروستاتاالخاصة ب
  حضور الندوات والمؤتمرات سواء

 المحلٌة او الدولٌة 
 
 عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 
 عمل مؤتمر سنوى للمسم 

 الورام وجود وحدة لتشخٌص أ
 السرطانٌة للبروستاتا

 
  تمدٌم خدمات تشخٌصٌة و

عالجٌة بأعلى كفاءة داخل 
 الوحدة

 
  زٌادة االنتاج البحثى فى مجال

 م البروستاتاوراأتشخٌص 

 
  عدد ما تم من أبحاث فى نفس

 المجال
 
 عدد ما نشر من أبحاث 
 
  عدد ما تم من رسائل ماجٌستٌر

 ودكتوراة
 
  عدد المرضى المترددٌن سنوٌا

 على الوحدة
 
  عدد ما تم تنفٌذه من أشعة

 تشخٌصٌة
 
  استبٌانات لٌاس الرضا عن

  األداء
 

 نسبة الزٌاة السنوٌة للمترددٌن 

مسالن جراحات ال لسم
 البولٌة

انشاء وحدة 
عالج الحصوات 

بالموجات 
 التصادماٌة

عالج حصوات الكلى  -
سم او  1.5االلل من 

حصوات اعلى الحالب 
سم وذو كثافة  1 ≥

مالئمة بالموجات 
التصادماٌة كاجراء 

عالجى الل مضاعفات 
عن استخدام المنظار 

او استخدام الفتح 
 الجراحى

 
 

  توفٌر جهاز التفتٌت بالموجات
 لتصادماٌة ا
 على  عمل ورش عمل لتدرٌب األطباء

  الجهاز
 عمل ندوات وورش عمل متخصصة 
 مستماه  رسائل ماجستٌر ودكتوراه وجود

 من عمل الوحدة
 ٌتضمن ما تم  مؤتمر سنوى للمسم وجود

 انجازة فى هذا المجال

  عالج حصوات وحدة وجود
الجهاز البولى باستخدام 

 الموجات التصادماٌة
 
 جال ج البحثى فى مزٌادة االنتا

عالج حصوات الجهاز البولى 
 باستخدام الموجات التصادماٌة

 
 

لسم  جراحات المسالن 
 البولٌة
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استخدام منظار 
البطن الجراحى 
لعالج امراض 
 المسالن البولٌة

عالج  امراض 
المسالن البولٌة 

باستخدام منظار البطن 
 الجراحى

  اجراء جراحات اسبوعٌة  
 دكتوراه فى و ماجستٌر رسائل عمل

 الموضوعات اآلتٌة:
استئصال الكلى الغٌر عاملة  -

 باستخدام منظار البطن الجراحى
 

  لعالج مطورة وحدة وجود
مختلف امراض المسالن البولٌة 
 باستخدام منظار البطن الجراحى

 زٌادة االنتاج البحثى فى مجال 
منظار البطن الجراحى الخاص 

 بامراض المسالن البولٌة

لمسالن جراحات ا  لسم
 البولٌة

استخدام اللٌزر 
لعالج امراض 
 المسالن البولٌة

عالج حصوات الجهاز 
البولى وتضخم البروستاتا 

 باستخدام اللٌزر
 

انشاء وحدة بحثٌة لدراسة 
اثر استخدام اللٌزر كعالج 
 المراض المسالن البولٌة

  عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه فى نفس
 المجال

 مجالعمل ورلات بحثٌة فى نفس ال 

  ستخدام وحدة بحثٌة الوجود
 اللٌزر فى تخصص المسالن البولٌة

جراحات المسالن  لسم
 البولٌة

وحدة جراحات 
ومناظٌر 

المسالن البولٌة 
الخاصة 
 باالطفال

انشاء وحدة خاصة لعالج 
العٌوب الخلمٌة الخاصة 

بالجهاز البولى والتناسلى  
 لالطفال

 
 
 
 
 

عالج الحاالت الطارئة 
جهاز البولى الخاصة بال

لالطفال مثل الصمام البولى 
 او حصوات االطفال

  عمل عٌادة مستملة لتخصص المسالن
 البولٌة لالطفال

  اجراء جراحات لالطفال بصورة دائمة
 سواء بالطؤارى او فى لست منتظمة 

 ودكتوراه فى  ماجستٌر رسائل عمل
 الموضوعات اآلتٌة:

ممارنة الطرق المختلفة لعالج االحلٌل  -
 فلىالس

  مراض ألوحدة وجود 
 المسالن البولٌة لالطفال

 
  زٌادة االنتاج البحثى فى

امراض الجهاز البولى 
 الخاص باالطفال

  لسم
 جراحات المسالن البولٌة
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 2226-2222للعام الجامعً  الخطة البحثٌة لمسم الطب النفسً

 اٌَّئٛي كاءِإشواد األ اٌّقوعبد األٔشطخ األ٘لاف اٌزٕف١ن٠خ االرغب٘بد اٌجؾض١خ

ث١ٌٛٛع١ب االػواثبد 

إٌف١َخ
رط٠ٛو ٚؽلح رشق١ض األِواع 

إٌف١َخ اٌّقزٍفخ ٚؽت ٔفَٝ 

االؽفبي 
 

 

 


 

 

  عًّ ٚهُ عًّ ٌزله٠ت األؽجبء 

  ؽؼٛه إٌلٚاد ٚاٌّإرّواد ٍٛاء

 اٌّؾ١ٍخ اٚ اٌل١ٌٚخ 

  عًّ ١ّ١ٍٕبه أٍجٛعٝ ٌزله٠ت األؽجبء 

 ٖعًّ هٍبئً ِبعَز١و ٚكوزٛها 

  ٌٍمَُعًّ ِإرّو ٍٜٕٛ 

 هٍبئً كوزٛهاح

 هٍبئً ِبعَز١و 

 اثؾبس ِٕشٛهح 

 ِشبه٠ع ِشزووخ 

 

 

  ٝعلك ِب رُ ِٓ أثؾبس ف

 ٔفٌ اٌّغبي

 

 علك ِب ٔشو ِٓ أثؾبس 

 

  ًعلك ِب رُ ِٓ هٍبئ

 ِبع١َز١و ٚكوزٛهاح

 

  ٓعلك اٌّوػٝ اٌّزوكك٠

 ٠ٍٕٛب عٍٝ اٌٛؽلح

 

 

  اٍزج١بٔبد ل١بً اٌوػب

عٓ األكاء 
 

  َٔجخ اٌي٠بح ا٠ٌَٕٛخ

 ّزوكك٠ٌٍٓ

  لَُ اٌطت

 إٌفَٟ

االٍزؼلاك ٌٍّوع 

  إٌفَٟ
رط٠ٛو ٚؽلح رشق١ض األِواع 

إٌف١َخ اٌّقزٍفخ ٚؽت ٔفَٝ 

االؽفبي 
 

  عًّ ٚهُ عًّ ٌزله٠ت األؽجبء
 عًّ ٔلٚاد ٚٚهُ عًّ ِزقظظخ
  ٖٚعٛك هٍبئً ِبعَز١و ٚكوزٛهاٖ َِزمب

ِٓ عًّ اٌٛؽلح
  ُٚعٛك ِإرّو ٍٕٜٛ ٌٍمَُ ٠زؼّٓ ِب ر

٘نا اٌّغبي أغبىح فٝ

 هٍبئً كوزٛهاح

 هٍبئً ِبعَز١و 

 اثؾبس ِٕشٛهح 

 ِشبه٠ع ِشزووخ 

  

  لَُ اٌطت

 إٌفَٟ

  لَُ اٌظؾخ

اٌعبِخ

 

اٌؼاللخ ث١ٓ 

االػطواثبد إٌف١َخ ٚ 

 االػواع اٌغ١َّخ

رط٠ٛو ٚؽلح رشق١ض األِواع 

إٌف١َخ اٌّقزٍفخ ٚؽت ٔفَٝ 

االؽفبي 
 

  عًّ ١ّ١ٍٕبهاد أٍجٛع١خ
  ٚكوزٛهاٖ عًّ هٍبئً ِبعَز١و

 

 هٍبئً كوزٛهاح

  ًهٍبئ

 ِبعَز١و

 اثؾبس ِٕشٛهح 

   ِشبه٠ع

  لَُ اٌطت

إٌفَٟ

  ع١ّع

االلَبَ 

 االو١ٕ١ٍى١خ
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 ِشزووخ
 

اٌّقلهاد ٚ ػالط 

  االكِبْ
رط٠ٛو ٚؽلح رشق١ض األِواع 

إٌف١َخ اٌّقزٍفخ ٚؽت ٔفَٝ 

االؽفبي 
 

  ٌعًّ هٍبئً ِبعَز١و ٚكوزٛهاٖ فٝ ٔف

اٌّغبي
 ٔفٌ اٌّغبي عًّ ٚهلبد ثؾض١خ ف ٝ
  ى٠بكح أ٠بَ اٌع١بكح اٌقبهع١خ
  

 هٍبئً كوزٛهاح

  ًهٍبئ

 ِبعَز١و

 اثؾبس ِٕشٛهح 

   ِشبه٠ع

 ِشزووخ

  لَُ اٌطت

 إٌفَٟ

رأص١و اٌّزغ١واد 

االعزّبػ١خ ػٍٟ 

االطبثخ ثبٌّوع 

 إٌفَٟ

رط٠ٛو ٚؽلح رشق١ض األِواع 

إٌف١َخ اٌّقزٍفخ ٚؽت ٔفَٝ 

االؽفبي 
 

  عًّ ١ّ١ٍٕبهاد أٍجٛع١خ
  ٖعًّ هٍبئً ِبعَز١و ٚكوزٛها
 -  اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ فٝ اٍزقلاَ ؽوق

 اٌعالط اٌّقزٍفخ

 هٍبئً كوزٛهاح

  ًهٍبئ

 ِبعَز١و

 اثؾبس ِٕشٛهح 

   ِشبه٠ع

 ِشزووخ

  لَُ اٌطت

 إٌفَٟ

اٌزم١١ُ 

 ا١ٌٕٛه١ٍٚىٌٛٛعٟ

 

رط٠ٛو ٚؽلح رشق١ض األِواع 

إٌف١َخ اٌّقزٍفخ ٚؽت ٔفَٝ 

االؽفبي 
 

 ٚكوزٛهاٖ فٝ ٔفٌ  عًّ هٍبئً ِبعَز١و

اٌّغبي
  عًّ ٚهلبد ثؾض١خ فٝ ٔفٌ اٌّغبي
  ى٠بكح أ٠بَ اٌع١بكح اٌقبهع١خ
 

 هٍبئً كوزٛهاح

  ًهٍبئ

 ِبعَز١و

 اثؾبس ِٕشٛهح 

  لَُ اٌطت

إٌفَٟ

  َُل

 االعظبة
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  ِشبه٠ع

 ِشزووخ

 

 

اٌزأ١ً٘ ٚ اٌٛلب٠خ ِٓ 

 االِواع إٌف١َخ
رط٠ٛو ٚؽلح رشق١ض األِواع 

فَٝ إٌف١َخ اٌّقزٍفخ ٚؽت ٔ

االؽفبي 
 

  ٌعًّ هٍبئً ِبعَز١و ٚكوزٛهاٖ فٝ ٔف

اٌّغبي
  عًّ ٚهلبد ثؾض١خ فٝ ٔفٌ اٌّغبي
  ى٠بكح أ٠بَ اٌع١بكح اٌقبهع١خ
  

 هٍبئً كوزٛهاح

  ًهٍبئ

 ِبعَز١و

 اثؾبس ِٕشٛهح 

  ِشبه٠ع

 ِشزووخ



  لَُ اٌطت

 إٌفَٟ

االػطواثبد إٌف١َخ 

 ػٕل االؽفبي
رط٠ٛو ٚؽلح رشق١ض 

عٕل االؽفبي االػطواثبد إٌف١َخ
 

  ٌعًّ هٍبئً ِبعَز١و ٚكوزٛهاٖ فٝ ٔف

اٌّغبي
  عًّ ٚهلبد ثؾض١خ فٝ ٔفٌ اٌّغبي
  ى٠بكح أ٠بَ اٌع١بكح اٌقبهع١خ
  

 هٍبئً كوزٛهاح

  ًهٍبئ

 ِبعَز١و

 اثؾبس ِٕشٛهح 

  ِشبه٠ع

ِشزووخ

  لَُ اٌطت

إٌفَٟ
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   2026-2022 اٌغبِعٝ ٌٍعبَ ٚاٌزٕب١ٍٍخ اٌغٍل٠خ األِواع ٌمَُ اٌجؾض١خ اٌقطخ

 المسئول
مؤشرات 

 المٌاس
 المجال البحثى األهداف األنشطة المطلوبة المخرجات

لسم األمراض 
 الجلدٌة والتناسلٌة  

  
لسم الروماتٌزم و 

 التأهٌل  
  
  

  
تمارٌر 
 المشرفٌن

+ 
منح 
 الرسائل

نشر + 
 البحوث
+ 
 لوائم

 المرضى
 
تمارٌر 
 المشرفٌن

+ 
 منح 

 الرسائل

  

  تمدٌم خدمات
 تشخٌصٌة و 

  عالجٌة بأعلى كفاءه
 داخل الوحدة  

 

  زٌادة اإلنتاج 

  البحثً فً مجال
التشخٌص المبكر 

 لألمراض 

   المناعٌة 

  

 ش عمل لتدرٌب األطباء على تشخٌص عمل ور
 حضور الندوات * األمراض المناعٌة  

   والمؤتمرات سواء المحلٌة او الدولٌة 

   عمل سٌمٌنار أسبوعى لتدرٌب األطباء 
 

  عمل مؤتمر سنوى للمسم  عمل ندوات و ورش
 عمل متخصصة  

   عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه 

   عمل ورلات بحثٌة 
   
  

انشاء وحدة * 
تشخٌص 
 األمراض 
  المناعٌة 

  
  

التشخٌص 
 المبكر 

لألمراض 
  المناعٌة 
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لسم األمراض 
 الجلدٌة والتناسلٌة  

  
لسم الروماتٌزم و 

 التأهٌل  

 +  
 نشر 
 البحوث 

  +
 لوائم 

 المرضى 
  
  
  

  
تمارٌر 
 المشرفٌن 

+  
 منح 

 الرسائل

 +  
 نشر 
 البحوث 

  +
 لوائم 

  
تمدٌم خدمات  

 تشخٌصٌة و 
عالجٌة بأعلى كفاءه داخل 
 الوحدة  

  
 زٌادة اإلنتاج 

 البحثً فً مجال 
 التشخٌص المبكر لألمراض 

 الذاتٌة  االلتهابٌة 

  
 عمل ورش عمل لتدرٌب األطباء على تشخٌص  *

 األمراض االلتهابٌة الذاتٌة  
 حضور الندوات  *

 والمؤتمرات سواء المحلٌة او الدولٌة  
 عمل سٌمٌنار أسبوعى لتدرٌب األطباء   *

 عمل رسائل ماجستٌر ودكتوراه  *
عمل مؤتمر سنوى للمسم  عمل ندوات و ورش عمل  *

 متخصصة  
 حثٌة  عمل ورلات ب

  

انشاء وحدة 
تشخٌص 
 األمراض 

 االلتهابٌة الذاتٌة  

التشخٌص  
 المبكر 

لألمراض 
االلتهابٌة 

 الذاتٌة  

  
لسم األمراض 

 الجلدٌة والتناسلٌة  

  
تمدٌم خدمات تشخٌصٌة و 
عالجٌة بأعلى كفاءه داخل 
 الوحدة  

  
  

 زٌادة اإلنتاج 
 البحثً فً مجال 
 التشخٌص المبكر لألمراض 

  
توفٌر التحالٌل الالزمة ألمراض الكبد و الكلى و السكر 
 المرتبطة بأمراض الجلد  

عمل ورش عمل لتدرٌب األطباء على تشخٌص المبكر * 
 حضور الندوات * لألمراض العضوٌة ذات الدالالت عالجلد  

 والمؤتمرات سواء المحلٌة او الدولٌة  

    
التشخٌص 
لألمراض 
العضوٌة ذات 
الدالالت 

 لجلد  عا
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 2226 – 2222الخطة البحثٌة لمسم الملب و األوعٌة الدموٌة للعام الجامعً 

االتجاهات 
 البحثٌة

 المسئول مؤشرات األداء المخرجات األنشطة األهداف التنفٌذٌة

إنشاء وحدة 
متكاملة لتشخٌص 
أمراض الشراٌٌن 
 التاجٌة و عالجها

RPSU-1 

إنشاء وحدة متكاملة  -
 وذات كفاءة عالٌة

لتشخٌص و عالج 
أمراض الشراٌٌن 

التاجٌة و الجلطات 
 الحادة فً اسرع ولت

إنماذ مرضى جلطات  -
 الملب الحادة

 IVUSشراء جهاز  -
 Rotablatorشراء جهاز  -

 FFR & IFRشراء جهاز  -
 Stress ECGشراء جهاز  -
عمل ورش عمل و محاضرات لتدرٌب  -

 FFRاألطباء على جهاز 
ضرات لتدرٌب عمل ورش عمل و محا - 

 IFRاألطباء على جهاز 
عمل ورش عمل و محاضرات لتدرٌب  -

 IVUSاألطباء على جهاز 
عمل ورش عمل و محاضرات لتدرٌب  -

 Rotablatorاألطباء على جهاز 
حضور الندوات و المؤتمرات المحلٌة و  -

 الدولٌة
عمل رسائل ماجستٌر و دكتوراه باستخدام  -

 هذه التمنٌات
 وي للمسمعمل مؤتمر سن -

وجود وحدة لتشخٌص و عالج أمراض  -
 الشراٌٌن التاجٌة

تمدٌم خدمات تشخٌصٌة وعالجٌة بأعلى  -
 كفاءة داخل الوحدة

زٌادة اإلنتاج البحثً فً مجال تشخٌص  -
 و عالج أمراض الشراٌٌن التاجٌة

 عدد ما تم من أبحاث فً نفس المجال -
 عدد ما نشر من أبحاث -
سائل ماجستٌر عدد ما تم من عمل ر -

 و دكتوراه
عدد المرضى المتردد سنوٌا على  -

 الوحدة
عدد ما تم عمله من لساطر  -

 تشخٌصٌة و دعامات
 استبٌان لٌاس الرضا عن األداء -
 نسبة الزٌادة السنوٌة للمترددٌن -

 لسم الملب و األوعٌة

إنشاء وحدة 
متكاملة لتشخٌص 
وعالج و متابعة 

مرضى ضعف 
 عضلة الملب

RPNC-14 

إنشاء وحدة متكاملة  -
وذات كفاءة عالٌة 

لتشخٌص وعالج و 
متابعة مرضى ضعف 

 عضلة الملب
تملٌل مرات حجز  -

مرضى ضعف عضلة 
 الملب بالعناٌة المركزة

تحسٌن حالة مرضى  -
ضعف وتملٌل ترددهم 

توفٌر جهاز موجات صوتٌة على الملب  -
 بالوحدة

ضرات عن آخر ما عمل ورش عمل و محا -
 توصل إلٌه فً مجال ضعف عضلة الملب

حضور الندوات و المؤتمرات المحلٌة و  -
 الدولٌة

عمل رسائل ماجستٌر و دكتوراه فً هذا  -
 المجال

 عمل مؤتمر سنوي للمسم -

وجود وحدة لتشخٌص وعالج مرضى  -
 ضعف عضلة الملب

 زٌادة اإلنتاج البحثً -
  تملٌل دخول المرضى للمستشفى -

 لسم الملب و األوعٌة
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 على العٌادة الخارجٌة 

تجهٌز وحدة 
متكاملة لتشخٌص 

ومتابعة وعالج 
العٌوب الخلمٌة 

 للملب عند البالغٌن 

RPH1 

أنشاء وحدة متكاملة 
لتشخٌص ومتابعة 

وعالج العٌوب الخلمٌه 
 للملب عند البالغٌن 

 

تورٌد جهاز موجات صوتٌة علً  -
 الملب

 ورش عمل  -
 ندوات ومؤتمرات -
 راهرسائل ماجستٌر ودكتو -
توفٌر وسال تستخدم ف عالج  -

العٌوب الخلمٌة عن طرٌك المسطرة 
ASD,  

VSD, PDA  

وجود وحدة لتشخٌص و عالج إمراض  -
 العٌوب الخلمٌة للملب عند البالغٌن

تمدٌم خدمات تشخٌصٌة وعالجٌة بأعلى  -
 كفاءة داخل الوحدة

زٌادة اإلنتاج البحثً فً مجال تشخٌص  -
 لمٌة بالملبو عالج أمراض العٌوب الخ

 عدد ما تم من أبحاث فً نفس المجال -
 عدد ما نشر من أبحاث -
عدد ما تم من عمل رسائل ماجستٌر  -

 و دكتوراه
عدد المرضى المتردد سنوٌا على  -

 الوحدة
عدد ما تم عمله من لساطر  -

 تشخٌصٌة و إصالح للعٌوب الخلمٌة
 استبٌان لٌاس الرضا عن األداء -
 نوٌة للمترددٌننسبة الزٌادة الس -

 لسم الملب و األوعٌة

عمل مشروع 
لومً لتشخٌص 
ومتابعة وعالج 

 ارتفاع ضغط الدم
 بمحافظة الفٌوم 

RPNC1 

أنشاء وحدة لتشخٌص 
ومتابعة وعالج ارتفاع 

 ضغط الدم
 بمحافظة الفٌوم 

 

تورٌد أجهزة دلٌمة واتوماتٌكٌة  -
 تستخدم فً لٌاس ضغطا الدم

ورش عمل للتدرٌب علً لٌاس  -
 لضغط للطلبة والمرافمٌن واألطباءا

 رسائل ماجستٌر ودكتوراه -
 مؤتمرات وندوات توعٌة -
توفٌر أدوٌة لعالج المرضً  -

 بالمجان

وجود وحدة لتشخٌص و عالج مرضً  -
 ارتفاع ضغط الدم

تمدٌم خدمات تشخٌصٌة وعالجٌة بأعلى  -
 كفاءة داخل الوحدة

زٌادة اإلنتاج البحثً فً مجال تشخٌص  -
 راض ضغط لدمو عالج إم

 عدد ما تم من أبحاث فً نفس المجال -
 عدد ما نشر من أبحاث -
عدد ما تم من عمل رسائل ماجستٌر  -

 و دكتوراه
عدد المرضى المتردد سنوٌا على  -

 الوحدة
 استبٌان لٌاس الرضا عن األداء -
 نسبة الزٌادة السنوٌة للمترددٌن -

 لسم الملب و األوعٌة

أنشاء مشروع 
اٌة من لومً للول

الحمً 
الروماتزمٌة 

وعالج مرضً 
الحمً 

 الروماتزمٌة 
RPSU3 

 عمل الوحدة  - 
 زٌارة المدارس  -
 توفٌر األدوٌة   -
عمل األشعة التلفزٌونٌة بالمدارس  -

 والمعامل والفحوصات 

وجود وحدة لتشخٌص و عالج أمراض  -
 الحمً الروماتزمٌة

تمدٌم خدمات تشخٌصٌة وعالجٌة بأعلى  -
 وحدةكفاءة داخل ال

زٌادة اإلنتاج البحثً فً مجال تشخٌص  -
 و عالج أمراض الحمً الروماتزمٌة

 عدد ما تم من أبحاث فً نفس المجال -
 عدد ما نشر من أبحاث -
عدد ما تم من عمل رسائل ماجستٌر  -

 و دكتوراه
عدد المرضى المتردد سنوٌا على  -

 الوحدة
عدد ما تم عمله من موجات فوق  -

بحاالت الوحدة وما  صوتٌة علً الملب
تم تحوٌله إلجراء عملٌات جراحٌة و 

 إصالح الصمامات بالمسطرة
 استبٌان لٌاس الرضا عن األداء -
 نسبة الزٌادة السنوٌة للمترددٌن -

 لسم الملب و األوعٌة

 لسم الملب و األوعٌة س المجالعدد ما تم من أبحاث فً نف -وجود وحدة لتشخٌص و عالج كهربٌة  - العٌادة - انشاء وحدة 
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لدراسة كهربٌة 
الملب وعٌادة 
 كهربة الملب

RPNC14 

 تحدٌث جهاز المسطرة -
 خٌص والكً والعالج أجهزة التش -
إرسال أطباء بالجامعات المصرٌة  -

 للتدرٌب باإلضافة لخارج مصر
 ورش عمل  -
 محاضرات -

 الملب
تمدٌم خدمات تشخٌصٌة وعالجٌة بأعلى  -

 كفاءة داخل الوحدة
زٌادة اإلنتاج البحثً فً مجال كهربٌة  -

 الملب

 عدد ما نشر من أبحاث -
عدد ما تم من عمل رسائل ماجستٌر  -

 و دكتوراه
عدد المرضى المتردد سنوٌا على  -

 الوحدة
عدد ما تم عمله من حاالت دراسة  -

 كهربٌة الملب وحاالت الكً
 استبٌان لٌاس الرضا عن األداء -
 نسبة الزٌادة السنوٌة للمترددٌن -

 

  



 

 
99 

 2226-2222للعام الجامعى  والحنجرة االذن  نف والخطة البحثٌة لمسم اال

االتجاهات 
 البحثٌة

 المسئول ألداءامؤشرات  المخرجات األنشطة األهداف التنفٌذٌة

البحث فً 
عالج 

وأمراض 
وعملٌات 

 األنف واالذن
والحنجرة 
والراس 
 والرلبة
والعلوم 

 االساسٌة  

 عٓ اٌعٍّٟ اٌجؾش عٍٝ يٚاٌّؾف اٌّالئُ إٌّبؿ رٛف١و
 :ؽو٠ك

 
 اٌّزبؽخ اٌلعُ ثّظبكه اٌزله٠ٌ ١٘ئخ اعؼبء رعو٠ف

 .اٌّقزٍفخ اٌجؾض١خ ٚاٌّإٍَبد اٌغبِعخ ِٓ
 عٍٝ ِٚعب١ُٔٚٙ اٌزله٠ٌ ١٘ئخ اعؼبء رعو٠ف

 .اٌّّٙخ اٌّعوف١خ ٌٍّظبكه االِضً االٍزقلاَ
 .اٌعٍّٟ ٌٍجؾش عل٠لح كعُ ِظبكه عٓ اٌجؾش
 االٔف ٌمَُ اٌّقزٍفخ بعبداالؽز١ رٛف١و اٌٝ اٌَعٟ
 .اٌعٍّٟ اٌجؾش ٌلعُ ٚاٌؾٕغوح ٚاالمْ
 اٌغبِع١خ ثبٌَّزشف١بد ٚاٌزٛص١ك اٌزَغ١ً ٔظبَ رفع١ً

 ع١ٍّخ ٠ًَٙ ِّب اٌّعٍِٛبد ٚاٍزلعبء ؽفع ٌٌَٙٛخ
 .ثبٌمَُ اٌعٍّٟ اٌجؾش

 
 اٌّعبٚٔخ ٚا١ٌٙئخ اٌزله٠ٌ ١٘ئخ اعؼبء للهح ر١ّٕخ
 :كؽو٠ عٓ اٌع١ٍّخ ٚاٌىٕبثخ اٌجؾش عٍٝ

 
 ٚإٌشو اٌىزبثخ عٓ عًّ ٚٚهُ رله٠ج١خ كٚهاد
 .اٌعٍّٟ

 
 :ِشزووخ اثؾبس الٔزبط اٌّقزٍفخ االلَبَ ث١ٓ اٌزىبًِ

 
 ٚاٌلوزٛهاٖ اٌّبعَز١و هٍبئً عٍٝ اٌّشزون االشواف

 . اٌجؾش ِٛػٛ  عٍٝ اعزّبك اٌظٍخ ماد االلَبَ ث١ٓ

           .اٌع١ٍّخ ٚإٌلٚاد اٌّإرّواد ؽؼٛه
 .ٚكوزٛهاٖ ز١وِبعَ هٍبئً عًّ
 .ثبٌمَُ اٍجٛع١ب عًّ ٚهُ
 .ٚاٌزّو٠غ ٌالؽجبء رله٠ج١خ كٚهاد
 اؽلس عٍٝ ٌٍزله٠ت ع١ٍّخ ثعضبد
 .ٚاٌع١ٍّبد اٌعالط ؽوق
 .ثبٌمَُ شٙو٠ب عٍّٟ ٠َٛ عًّ

 

 
 . اٌزقبؽت ٚؽلح رط٠ٛو
 .ٚؽلحاٌَّع١بد رط٠ٛو
 االٔف ِٕبظ١و ع١ٍّبد رط٠ٛو

 .االٔف١خ ٚاٌغ١ٛة
 . االمْ ع١ٍّبد رط٠ٛو

 اٌوأً ع١ٍّبد ط٠ٛور
 .ٚاٌولجخ
 ِٕبظ١و ع١ٍّبد رط٠ٛو

 .اٌؾٕغوح
 .ىهاعخاٌمٛلعخ ٚؽلح أشبء

 

 
  عدد ما تم من أبحاث فى

 نفس المجال
 
 عدد ما نشر من أبحاث 
 
  عدد ما تم من رسائل

 ماجٌستٌر ودكتوراة
 
  عدد المرضى المترددٌن

 سنوٌا
 
  استبٌانات لٌاس الرضا

  عن األداء
 

 ٌة نسبة الزٌادة السنو
 للمترددٌن

 االذن والحنجرة نف واال لسم

البحث فً 
عالج 

وأمراض 

 
 عٓ اٌعٍّٟ اٌجؾش عٍٝ ٚاٌّؾفي اٌّالئُ إٌّبؿ رٛف١و
 :ؽو٠ك

           .اٌع١ٍّخ ٚإٌلٚاد اٌّإرّواد ؽؼٛه
 .ٚكوزٛهاٖ ِبعَز١و هٍبئً عًّ
 .ثبٌمَُ اٍجٛع١ب عًّ ٚهُ

 
 

 واالذن والحنجرة لسم األنف
 والسمعٌات
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السمع 
واالتزان 
والعلوم 
 االساسٌة

 
 اٌّزبؽخ اٌلعُ ثّظبكه اٌزله٠ٌ ١٘ئخ اعؼبء رعو٠ف

 .اٌّقزٍفخ اٌجؾض١خ ٚاٌّإٍَبد اٌغبِعخ ِٓ
 عٍٝ ِٚعب١ُٔٚٙ ه٠ٌاٌزل ١٘ئخ اعؼبء رعو٠ف

 .اٌّّٙخ اٌّعوف١خ ٌٍّظبكه االِضً االٍزقلاَ
 .اٌعٍّٟ ٌٍجؾش عل٠لح كعُ ِظبكه عٓ اٌجؾش
 االٔف ٌمَُ اٌّقزٍفخ االؽز١بعبد رٛف١و اٌٝ اٌَعٟ
 .اٌعٍّٟ اٌجؾش ٌلعُ ٚاٌؾٕغوح ٚاالمْ
 اٌغبِع١خ ثبٌَّزشف١بد ٚاٌزٛص١ك اٌزَغ١ً ٔظبَ رفع١ً

 ع١ٍّخ ٠ًَٙ ِّب ِبداٌّعٍٛ ٚاٍزلعبء ؽفع ٌٌَٙٛخ
 .ثبٌمَُ اٌعٍّٟ اٌجؾش

 
 اٌّعبٚٔخ ٚا١ٌٙئخ اٌزله٠ٌ ١٘ئخ اعؼبء للهح ر١ّٕخ
 :ؽو٠ك عٓ اٌع١ٍّخ ٚاٌىٕبثخ اٌجؾش عٍٝ

 
 ٚإٌشو اٌىزبثخ عٓ عًّ ٚٚهُ رله٠ج١خ كٚهاد
 .اٌعٍّٟ

 
 :ِشزووخ اثؾبس الٔزبط اٌّقزٍفخ االلَبَ ث١ٓ اٌزىبًِ

 
 ٚاٌلوزٛهاٖ عَز١واٌّب هٍبئً عٍٝ اٌّشزون االشواف

 . اٌجؾش ِٛػٛ  عٍٝ اعزّبك اٌظٍخ ماد االلَبَ ث١ٓ
 

 .ٚاٌزّو٠غ ٌالؽجبء رله٠ج١خ كٚهاد
 اؽلس عٍٝ ٌٍزله٠ت ع١ٍّخ ثعضبد
 .ٚاٌع١ٍّبد اٌعالط ؽوق
 .ثبٌمَُ شٙو٠ب عٍّٟ ٠َٛ عًّ

 

البحث فً 
عالج 

وأمراض 
التخاطب 
والعلوم 
 االساسٌة

 
 عٓ اٌعٍّٟ اٌجؾش عٍٝ ٚاٌّؾفي اٌّالئُ إٌّبؿ رٛف١و
 :ؽو٠ك

 
 اٌّزبؽخ اٌلعُ ثّظبكه اٌزله٠ٌ ١٘ئخ اعؼبء رعو٠ف

 .اٌّقزٍفخ اٌجؾض١خ ٚاٌّإٍَبد اٌغبِعخ ِٓ
 عٍٝ ِٚعب١ُٔٚٙ اٌزله٠ٌ ١ئخ٘ اعؼبء رعو٠ف

 .اٌّّٙخ اٌّعوف١خ ٌٍّظبكه االِضً االٍزقلاَ

           .اٌع١ٍّخ ٚإٌلٚاد اٌّإرّواد ؽؼٛه
 .ٚكوزٛهاٖ ِبعَز١و هٍبئً عًّ
 .ثبٌمَُ اٍجٛع١ب عًّ ٚهُ
 .ٚاٌزّو٠غ ٌالؽجبء رله٠ج١خ كٚهاد
 اؽلس عٍٝ ٌٍزله٠ت ع١ٍّخ ثعضبد
 .ٚاٌع١ٍّبد اٌعالط ؽوق
 .ثبٌمَُ شٙو٠ب عٍّٟ ٠َٛ عًّ

 

 واالذن والحنجرة األنفلسم  
 والتخاطب
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 .اٌعٍّٟ ٌٍجؾش عل٠لح كعُ ِظبكه عٓ اٌجؾش
 االٔف ٌمَُ اٌّقزٍفخ االؽز١بعبد رٛف١و اٌٝ اٌَعٟ
 .اٌعٍّٟ اٌجؾش ٌلعُ ٚاٌؾٕغوح ٚاالمْ
 اٌغبِع١خ ثبٌَّزشف١بد ٚاٌزٛص١ك اٌزَغ١ً ٔظبَ رفع١ً

 ع١ٍّخ ٠ًَٙ ِّب اٌّعٍِٛبد ءٚاٍزلعب ؽفع ٌٌَٙٛخ
 .ثبٌمَُ اٌعٍّٟ اٌجؾش

 
 اٌّعبٚٔخ ٚا١ٌٙئخ اٌزله٠ٌ ١٘ئخ اعؼبء للهح ر١ّٕخ
 :ؽو٠ك عٓ اٌع١ٍّخ ٚاٌىٕبثخ اٌجؾش عٍٝ

 
 ٚإٌشو اٌىزبثخ عٓ عًّ ٚٚهُ رله٠ج١خ كٚهاد
 .اٌعٍّٟ

 
 :ِشزووخ اثؾبس الٔزبط اٌّقزٍفخ االلَبَ ث١ٓ اٌزىبًِ

 
 ٚاٌلوزٛهاٖ اٌّبعَز١و بئًهٍ عٍٝ اٌّشزون االشواف

 . اٌجؾش ِٛػٛ  عٍٝ اعزّبك اٌظٍخ ماد االلَبَ ث١ٓ
-  

 

 

 

 

 اإلو١ٕ١ٍى١خ ٚاٌََّٛ اٌشوعٟ اٌطت ٌمَُ اٌجؾض١خ اٌقطخ
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 البحثً المجال المخرجات المطلوبة االنشطة المٌاس مؤشرات المسم المسئول

 الشرعً الطب لسم

 السموم و

 اإلكلٌنٌكٌة

 رمبه٠و اٌّشوف١ٓ

 ِٕؼ هٍبئً

 ٔشو اثؾبس

  عمل دورات تدرٌبٌة لألطباء و التمرٌض عن كٌفٌة التعامل مع حاالت
 التسمم.

  عمل دورات تدرٌبٌة ألطباء االمتٌاز و النواب بالمستشفى الجامعً عن
 كتابة تمارٌر اإلصابة و تمارٌر الوفاة.

  عمد سٌمنار أسبوعً ألعضاء هٌئة التدرٌس بالمسم عن مستجدات السموم
 و الطب الشرعً.

 ائل الماجستٌر و الدكتوراه و أن تشتمل علً :عمل رس 
التأثٌرات السامة لألدوٌة العالجٌة علً كافة اعضاء الجسم مع استخدام مضادات  

االكسدة واألدوٌة المخدرة وما تسببه من تاثٌرات ضارة بالمجتمع وتأثٌر اإلصابة 
ٌئٌة  وتسمم بالمواد الكاوٌة ,التسمم باألنواع المختلفة  للمعادن ,الملوثات الب

األغذٌة والسم الحٌوانً ,المبٌدات الحشرٌة , التسمم الناتج من غاز أول اكسٌد 
 الكربون والكٌروسٌن.

وأٌضا تشتمل علً: أخاللٌات المهنة  و الظواهر المصاحبة للوفاة وما بعدها, 
العنف األسري واستغالل األطفال , الجروح والتئامها وما ٌصاحبها من 

ت الراس , األسلحة النارٌة وخصائصها وأثرها ومضاعفاتها , مضاعفات , إصابا
طرق التعذٌب المختلفة, علم الحشرات , علم التشرٌح, دراسة بصمات األصابع 

وصبغات الدم, االختناق ودالالته ,الحروق وأنواعها ومضاعفاتها, فحص 
 الخطوط واكتشاف طرق التزوٌر. 

 

 السموم وحدة إنشاء

 جامعة تبمستشفٌا اإلكلٌنٌكٌة

 .التسمم حاالت لعالج الفٌوم

 االستشارات وحدة تفعٌل

 الطب وأبحاث الشرعٌة

 التمارٌر لكتابة الشرعً

 الرأي إبداء و الشرعٌة الطبٌة

 أمام المنظورة المضاٌا فً

 .المصرٌة المحاكم

الطب 
الشرعً و 

 السموم
  اإلكلٌنٌكٌة
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Research Plan 2020-2026 Topics Code 

Demographic and Health System Studies RPDH 

Surveys that include prevalence and incidence studies of major health 

problems in the region and measure its economical burden. 

RPDH -1 

Population demographic profile studies RPDH-2 

Reference values studies (Normal curves) RPDH-3 

Studies of health system in the region to improve its quality in preparation to 

the new national health insurance plan 

RPDH-4 

Plan to achieve universal health coverage (UHC), including financial risk 

protection, access to quality essential health care services, and access to safe, 

effective, quality, and affordable essential medicines and vaccines for all 

RPDH-5 

Plan to reduce deaths and illnesses from environmental pollution hazardous 

chemicals and air, water, and soil pollution and contamination 

RPDH-6 

Surveys RPSU 

Survey of common health problems and specific diseases in our region.  RPSU-1 

Awareness and Knowledge about communicable diseases  RPSU-2 

Knowledge and awareness about chronic non-communicable diseases and 

their risk factors. 

RPSU-3 

Satisfaction regarding health facility services.  RPSU-4 

Relationship between food pollution and specific diseases.  RPSU-5 

Prevalence of obesity, risk factors, health, social and economical impact, and 

development of prevention and management program to reduce its impact. 

RPSU-6 

Preparation of program for dangers and disaster preparedness and 

management  

RPSU-7 

Communicable Diseases  RPCD 

Elimination of Hepatitis B and C (program evaluation, vaccine development).  RPCD-1 

Child Health (acute respiratory infections, diarrheal diseases etc……)  RPCD-2 

Tuberculosis elimination in Egypt (evaluation status, multiple drug 

resistance). 

RPCD-3 

Emerging diseases in the region, detection and prevention program and 

environmental risk factors 

RPCD-4 

Neglected tropical diseases (filariasis, Cutaneous leishmaniasis, Rift Valley 

fever, Bilharisiasis etc…) 

RPCD-5 

Meningitis, Respiratory Tract Infection, Trachoma  RPCD-6 

Hospital acquired infections in the governorate  RPCD-7 

Other endemic diseases in the governorate  RPCD-8 
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Research Plan 2020-2026 Topics Code 

Non-Communicable Diseases  RPNC 

Control and prevention of pre-mature mortality from non-communicable 

diseases through prevention and treatment (hypertension, diabetes mellitus, 

etc.). 

RPNC-1 

Diabetes mellitus (prevalence, risk factors, complications, etc…).  RPNC-2 

Injuries burden in the region (RTI, Burns, poisoning, etc…) and prevention 

program. 

RPNC-3 

Preparedness for disaster prevention and management.  RPNC-4 

Mental health (Drug abuse and addiction, violence and bullying, autism etc.).  RPNC-5 

Malignancies, early diagnosis and management (screening for breast and  

cervical cancer, hepatocellular carcinoma [HCC], Prostatic carcinoma… etc). 

RPNC-6 

Reproductive and sexual health care services (reduce maternal mortality, 

family planning and contraception, antenatal and natal care, CS prevalence 

and risks, teenage pregnancy, female circumcision). 

RPNC-7 

Nutrition of children, youth, women and elderly (obesity, underweight and 

malnutrition). 

RPNC-8 

Smoking prevalence and its impact on health.  RPNC-9 

Neonatal screening for congenital malformations and errors of metabolism.  RPNC-10 

Control program for preventable deaths of newborn and under-five  RPNC-11 

Studies of postponing age associated health problems (Anti-Alzheimer, 

Muscular dystrophy, etc.) 

RPNC-12 

Psychosocial burden of physical diseases  RPNC-13 

Quality improvement of care to patients with chronic diseases RPNC-14 

Basic Sciences Research  RPBR 

Genetic mapping studies and genes polymorphism in Egyptian patients to 

identify their role in different diseases 

RPBR-1 

Oncogenes and tumor suppressor genes polymorphism in Egyptian patients 

and its impact on prognosis. 

RPBR-2 

Cellular and molecular basis of common health problems in Egypt and 

exploring innovative or more cost-effective lines of management 

RPBR-3 

Experimental studies to explore teratogenic agents (Bio-pesticides, radio 

magnetic waves) 

RPBR-4 

Use of stem cells and nanoparticles in prevention and treatment of certain 

diseases (e.g., Bone-marrow transplantation) 

RPBR-5 

Use of information technology in Medicine  RPBR-6 
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