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 جائزة جامعة الفيوم التقديرية  القطاع العملى 
عام 2021م

االسم: أ.د. خالد أمحد اخلشاب                                                
 الوظيفة: أستاذ القلب واألوعية الدموية املتفرغ بكلية الطب وعميد الكلية األسبق

الوظائف االدارية :
مدير عام املستشفي اجلامعي من 1998 إىل 2008  .  .1

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب من 2008 إىل 2012  .  .2
عميد كلية الطب من نوفمرب 2012 ورئيس جملس إدارة املستشفيات  .3 

  حىت 2018/3/31.
املشرف علي قسم القلب واألوعية الدموية وكذلك وحدة العناية املركزة من 1998   .4

حيت اترخية .

النشاط العلمي :   

إشراف رئيسي جلميع رسائل املاجستري والدكتوراه لوحدة القلب واألوعية الدموية منذ إنشاء الوحدة حيت اآلن   .1
وتتجاوز عدد الرسائل العلمية مخسون رسالة مت نشر الكثري منها دوليا 

إشراف رسائل املاجستري والدكتوراه اتبعة لقسم الباطنة وكذلك التحاليل الطبية مع إشراف بعض رسائل   .2
الدكتوراه لطلبة كلية الصيدلة جامعة بين سويف وكلية العلوم جامعه الفيوم .

ممتحن داخلي لكثري من الرسائل وكذلك ممتحن خارجي لبعض رسائل املاجستري  قسم القلب جامعة القاهرة   .3
وكذلك قسم العناية املركزة )شريف خمتار( جامعة القاهرة .

نشر أحباث علمية يف بعض املؤمترات الطبية العاملية وتقدميها يف هذه املؤمترات مثل مؤمتر )P.C.R( وكذلك   .4
مؤمتر )Catheter complication( أورالندو فلوريدا أمريكا )2015/6/26( و سنغافوراه يناير 2016  . 
مت التكرمي يف املؤمتر الدوري ألمراض القلب والذي مت انعقاده يف االسكندرية أكثر من مرة )2014 – 2015   .5

  )2016 –
اإلشراف علي مجيع املؤمترات اخلاصة ابلكلية واملسامهة فيها علميا .   .6

عمل لقاءات علمية نصف شهرية لألطباء اجلدد وأطباء االمتياز ملناقشة كل جديد يف جمال القلب وكذلك   .7
مناقشة بعض احلاالت املرضية غري التقليدية ملعرفة الطريقة املثالية للتعامل معها طبياً .

عمل دورات للوسائل الفحصية أبمراض القلب وذلك ابإلشراف مع نقابة األطباء ابلفيوم   .8
ترشيحي يف اللجنة العلمية الدائمة لتقييم األحباث اخلاصة ابلزمالء املقدمة للرتقية يف وظيفة أستاذ منذ ثالث   .9

سنوات .
عضو ىف مجعية القلب املصرية  .10

عضو ىف مجعية القلب األوروبية  .11
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اإلسهامات اإلنشائية : 
أتسيس املعهد الفين للتمريض فوق مرفق اإلسعاف اخلاص ابحملافظة حيت مت ختصيص مكان اتبع جلامعة الفيوم  .  .1

املسامهة الكاملة يف حتويل مستشفى نفيسة احلصري اخلاصة ابلفيوم ملستشفي جامعي ولقد مت اإلشراف علي جتهيزه فنياً ممثاًل   .2
يف األجهزة والكادر الطىب وإداراًي ممثال يف اهليكل الوظيفي وذلك سنه 1998 ليكون املستشفى اجلامعى األول  .

أتسيس وحدة ألمراض القلب وهي اول وحدة ختصيصية المراض القلب يف احملافظة وذلك عن طريق االتصال ابلتعاون الدويل   .3
جتهيز أول مستشفى جامعى حقيقي داخل احلرم اجلامعى بقوة 300 سرير و تشمل مجيع التخصصات الطبية  .4

تفعيل كثري من التخصصات اليت كانت ليس لديها إمكانية التشغيل مثل جراحة القلب والصدر وجراحة املخ واألعصاب   .5
وكذلك األورام   . 

اإلشراف علي بناء املبين اإلداري اجلديد لكلية الطب وكذلك تويل أعمال نقل الكلية إىل املبين اجلديد يناير 2013  .   .6
اإلشراف الفعلي الكامل علي إنشاء مبىن مستشفى جديد ينقل إليه أقسام الباطنة العامة وكذلك اخلاصة لتكون حجم   .7
املستشفى اجلامعي حوايل 700 سرير ممثلة يف املستشفى القدمية ألمراض اجلراحة واحلديثة اجلاري جتهيزها ألمراض الباطنه . 

أتسيس مبىن مستشفى جديد للعالج اخلاص و كذلك لعالج اعضاء هيئه التدريس و يتم جتهيزه ابالجهزه الطبيه الالزمه و   .8
سوف يتم افتتاحه ىف اول يوليو القادم

أتسيس مستشفى مصطفى حسن الىت مت التربع هبا من أحد رجال األعمال لتكون مستشفى أطفال ختصصي على غرار   .9
مستشفى أبو الريش و يتم افتتاحها على أول ستبمري القادم

النشاط اجلامعي  : )علي مستوي اجلامعة( :-
عضو اللجنة الطبية العليا ألعضاء هيئة التدريس والعاملني .  .1

عضو اللجنة الطبية العليا لعالج الطلبة   .2
عضو ىف جلنة اختيار عمداء الكلية خالل عامي 2019 – 2020   .3

عضو جلنة السيد األستاذ الدكتور رئيس اجلامعة 2021   .4
عضو جملس إدارة ندى أعضاء هيئة التدريس  .5

علي مستوي الكلية : 
املسامهة ىف اإلشراف علي أعمال اللجان ابلكلية )جلنة شئون التعليم والطالب – جلنة شئون الدراسات العليا – جلنة شئون   .1

البيئة – جلنة املعامل – جلنة املكتبات – جلنة الشئون الثقافية(  . 
املسامهة ىف اإلشراف علي أعمال التدريس ومتابعتها وكذلك اجلداول الدراسية وأعمال الكنرتول   .2

املشاركة يف عمل الئحة الدراسات العليا ابلساعات املعتمدة وتعترب طب الفيوم أول كلية تفعل هذا النظام املميز لطلبة   .3
الدراسات العليا  .

املسامهة ىف اإلشراف علي أعمال اجلودة وكذلك نظم االمتحانت وأعمال ابلكلية    .4
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إعداد برنمج التطوير الطىب للتعليم ) التعليم الطىب التكاملي( و عمل الالئحة اخلاصة جلامعة الفيوم واليت سوف   .5
يتم تطبيقها ىف العام الدراسي القادم 

you tube إنشاء قناة خاصة ابلربامج التثقيية على  .6

جمال خدمة اجملتمع و وتنمية البيئة
القيام بعمل محالت التربع ابلدم لصاحل املستشفى اجلامعى ومجيع املستشفيات ىف احملافظة بصفة دورية  -1

2- عمل دراسات ميدانية ألكثر األمراض انتشارا مثل أمراض ضغط الدم والسكر وزايدة الدهون وذلك لطلبة 
اجلامعة و العاملني

3- عمل دراسات لالكتشاف املبكر لإلصابه ابلفريوسات الكبدية وتوفري العالج عن طريق املؤسسات اخلريية 
وشركات األدوية

اإلكثار من عمل القوافل الطبية جبميع القرى الفقرية ىف احملافظة وتوفري الدعم الطيب والعالجى هلم  -4
العمل على زايدة عدد األسرة ىف املستشفيات اجلامعية ليصل عدد األسرة حاليا )700( سرير  -5

تقدمي الدعم الفىن من أطباء وفنيني للمستشفيات التابعة للصحة والتأمني الصحى  -6
توفري العالج الشامل ألعضاء هيئة التدريس والعاملني والطلبة ابجلامعة عن طريق اللجان الطبية املتخصصة   -7

8- عمل دورات تدربية لصغار األطباء وفىن التمريض على مستوى احملافظة وذلك سعًيا لرفع األداء الطىب




