
 دليل الوحدات ذات الطابع الخاص                                            قجامعة الزقازي

 0202اصدار يناير                                                   كلية الطب البشري

 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 

 

 

 

 اإلعداد

 تم اعداد هذا الدليل تحت اشراف

 وفاء فوزي حسين/ د.أ

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

 

 فريق اإلعداد

 مدير وحدة االستشارات الطبية الشرعية  مديحه واصف محمد/ د .أ

 مدير وحدة الحساسية والمناعة   أمل حسن عطا/ د .أ

 الليزر مدير وحدة    أماني نصار/ د .أ

 مدير الجودة بوحدة الكبد  سوسن محمد محمود/ د .أ
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 تقديم

 

الطب البشري علي زيادة الدخل الذاتي للكلية  ةإنطالقا من حرص جامعة الزقازيق وكلي

واالستفادة من قدرات المؤسسات البحثية واألكاديمية باألقسام المختلفة في خدمة المجتمع المحيط 

كلية بالوحدات ذات المحيطة بالجامعة كان اهتمام ال في البيئة بها وتحسين الخدمة الصحية

 .الطابع الخاص

وذلك حرصنا علي إعداد هذا الكتيب لعرض أهداف وخدمات الوحدات ذات الطابع الخاص 

المختلفة وكذلك اإلنجازات التي تحققت علي أرض الواقع مما يسهم في زيادة نشاط هذه 

 .تقدمها للمجتمع  يات التالوحدات واألرتقاء بمستوي الخدم

 

 وفاء فوزي حسين/ د.أ   
  وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية البيئة
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 ة عميد الكليةكلم

الوحدات ذات الطابع الخاص بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق موردا مهما من موارد 

ا وتبادل المنافع الخدمية ، حيث يستفيد الوصل البحثية بالكلية بالمجتمع المحيط بهالكلية وحلقة 

المجتمع من الخدمات والوحدات نظير رسوم رمزية تتجه في المقام األول لمزيد من تنمية 

 .وتطوير هذه المراكز البحثية

ويعد التمويل الذاتي لهذه الوحدات من أهم المصادر التي تساعد علي استمرارية هذه المؤسسات 

 .ديم خدماتها للمجتمع والبيئة المحيطة بهالبحثية االكاديمية في تق

ا الي جنب لي رفع المستوي الصحي للمجتمع جنبكما تهدف هذه الوحدات ذات الطابع الخاص ع

، مع ارتفاع مستوي هذه الوحدات حتي نصل بمستواها الي المستوي الذي يليق بالمجتمع والذي 

 .واالزدهارينعكس الي مزيد من التقدم والرقي 

 عبدالسالم عيد عبدالسالم/ د.أ       

 عميد كلية الطب البشري              

 رئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة            
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 جامعة الزقازيق –قائمة بالوحدات ذات الطابع الخاص بكلية الطب البشري 

 المدير والهاتف المكان اسم الوحدة م
 دات الخارجية العيا وحدة جراحات الكبد والقنوات المرارية 1

 الدور السادس

 يحيي زكريا/ د.أ

71771010010 

مبني مستشفي الجراحة   وحدة جراحة العظام والعمود الفقري 2

 الدور الرابع

 محمد الصوفي/ د.أ

71220171102 

 العيادات الخارجية  وحدة الحساسية والمناعة 3

 الدور السادس

 أمل عطا/ د.أ

71775752707 

 في الباطنة مستش وحدة الليزر 1

 الدور الرابع

 أماني نصار/ د.أ

71220171102 

 العيادات الخارجية  وحدة الجراحات الميكروسكوبية 5

 الدور السادس

 محمد الوحش/ د.أ

71717530310 

 مستشفي السالم  وحدة األمراض الوراثية 1

 صيدناوي الدور السادس

 حسين محمد السيد/ د.أ

71777707117 

الكلينيكية والخاليا معمل الكيمياء ا 0

 الجذعية

الدور الثاني  –مبني المعامل 

 قسم الكيمياء –

 سمية حسن/ د.أ

71221170577 

 مبني االدارة   وحدة طرق البحث االحصائي 0

 الدور األول

 حنان الطوخي/ د.أ

71777707777 

 العيادات الخارجية  وحدة عالج وابحاث السمنة 7

 الدور السادس

 

 مبني المعامل  العلمية والطبيةمركز البحوث  17

 الدور الخامس 

 قسم الطب الشرعي

 اسامة عبدالعزيز/ د.أ

71777707777 

 العيادات الخارجية  وحدة االستشارات الطبية الشرعية 11

 الدور السادس

 مديحة واصف/ د.أ

71777707777 

الدور  –مبني المعامل  مركز الخدمات الصحية والبيئة 12

 ة العامةالخامس قسم الصح

 ريم عباس/ د.أ

71222177503 

مستشفي الجراحة بالدور  وحدة الجراحات الوظيفية للمخ 13

قسم جراحة مخ  –السادس 

 وأعصاب

 طارق عبدالباري/ د.أ

71223015105 
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(2) 

 

 وحدة جراحات الكبد 

 والقنوات المرارية
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 وحدة جراحات الكبد والقنوات المرارية
 

  :مقر الوحدة 

 .مبنى العيادات الخارجية الدور السادس  -لمقر المركزى ا .1

 .العناية المتوسطة التابعة للمركز توجد بمستشفى الجراحة الدور الرابع  .2

كبسوالت العمليات و األفاقة الخاصة بها توجد بمستشفى الجراحة الدور  .3

 ( .أ)الثانى بعمليات قطاع 

 .ور الثالث عناية الكبد المركزة توجد بمستشفى الجراحة الد .4

بالدور وحدة الغسيل الكلوى و زرع الكلى و توجد بمستشفى الجراحة  .5

 الخامس

  يحيي زكريا/ د.أ :مدير الوحدة 

 

 :أهداف المركز 

 .تقديم الخدمة المتميزة بتكاليف اقل للمريض ونتائج أفضل .1

 .الحرص على اعلى معدالت لرضى المرضى وفعاليات رعاية صحية افضل .2

 .األخطاء الطبية المحتملة تقليل المخاطر و .3

 .المساهمة فى تحسين الصحة العامة للمجتمع .4

 : الخدمات المعاونة للمركز

 العنايات  .1

 الصيدليات و إدارة الدواء .2

 المعمل .3

 بنك الدم .4

 التعقيم .5

 األشعة .6

 المغسل .7

 المفرمة  و التخلص األمن من النفايات الطبية .8

 وحدة الغسيل الكلوى .9
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 :مهمة المركز

طور لجراحات الكبد و البنكرياس و القنوات المرارية خدمة ممتازة يقدم المركز المت

نتاجا للتخطيط الدقيق و الفعال لمجموعة من األطباء ممتازون و بارعون و ذوى 

األشعة التداخلية و طب االورام خبرة كبيرة من تخصصات الجراحية و الباطنية و 

السعى  لدعم األخرين فى بجانبه فريق التمريض و األداريين األشعة التشخيصيةو

لتقديم رعاية ممتازة للمرضى الذين يحتاجون إلى خدمات خاصة و معقدة فى عالج 

االضطرابات المتعلقة بإمراض و جراحات الكبد مع التعاون مع جميع التخصصات 

األخرى الذين يمكنهم التعاون و السماح بمزيد من التوسع الطبى و الخدمات 

الدعم المستمر للبحوث  ن بأمراض الكبد فى البلد بجانببيالجراحية للمرضى المصا

 .فى التخصصات المذكورة أعاله  الطبيه

 :رؤية المركز

أن يكون المراكز المتقدمة للعالج الطبى و الجراحى و زراعة الكبد لمرضى الكبد و 

 .البنكرياس و القنوات المرارية 

 :نطاق خدمات المركز

 الجراحات. 

 .ن متبرع حىبرنامج زرع فص ايمن م .1

 .استئصال اورام الكبد و البنكرياس و القنوات المرارية .2

 .استئصال الوحمات الدموية بالكبد .3

 .حصوات القنوات المرارية .4

 .إصابات القنوات المرارة بعد استئصال المرارة .5

 .االكياس المرارية فى األطفال .6

 استئصال المرارة بالمنظار .7

 بد و تليف الكبدعالج اورام الك      .المتابعة الباطنية 

 االشعة التشخيصية. 

 االشعة التداخلية. 

 .الورام الكبد الحقن عن طريق القسطرة التداخلية .1

 .بالميكروويفبؤرة بالتردد الحرارى او الكىالورام الكبد حسب مكان و حجم ال .2
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 تشكيل مجلس اإلدارة

 الصفة الوظيفة االسم م

 ئيس مجلس اإلدارةر عميد الكلية عبدالسالم عيد عبدالسالم/ د.أ 2

 لشئون وكيل الكلية  وفاء فوزي حسين / د.أ 0
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 مدير المركز استاذ الجراحة العامة يحيي زكريا عطوة/ د.أ 3

 عضو استاذ الباطنة العامة عفيفي فهمي عفيفي /د.أ 4

 عضو دير والعنايةاستاذ التخ هويدا كمال عبداللطيف /د.أ 5

 عضو استاذ مساعد االشعة سامح صابر حسين/ د.م.أ 6

 عضو استاذ مساعد المتوطنة محمد الرفاعي خليل/ د.م.أ 7

 عضو استاذ مساعد الجراحة العامة وائل صالح الدين منسي/ د.م.أ 8

 عضو استاذ مساعد الجراحة العامة محمد فاروق أمين/ د.م.أ 9

 عضو مدرس الباطنة العامة اد ابراهيمنيفين فؤ /د     22

 عضو مدرس الباطنة العامة عمرو سمير ابراهيم /د     22

 عضو األوعية الدمويةجراحة مدرس  سليمان الليثيعلي محمود  /د     20

 

 مركزالفريق القائم بال

- :اعضاء فريق الجراحة والفريق المعاون

 التخصص اسم الطبيب م

 جراحة العامةأستاذ ال يحيى زكريا عطوة/د.أ 1

 و مدير برنامج زراعة االعضاء

 أستاذ مساعد الجراحة العامة وائل صالح الدين منسي محمد/م.د.أ 2

 أستاذ مساعد الجراحة العامة مرسي محمد مرسي/م.د.أ 3

 أستاذ مساعد الجراحة العامة محمد فاروق امين/ م.د.أ 1

 مدرس الجراحة العامة عمرو احمد فؤاد محمد/د 5

 مدرس مساعد الجراحة العامة احمد خالد عبداللطيف/د 1

 طبيب مقيم جراحة عامة هشام عبدالعظيم محمد علي/د 0

 جراحة عامة محمود محمد العيوطى/د 0

 

- :جراحة االوعية

 استاذ الجراحة الميكروسكوبية محمد رضا احمد/ أد 1

 ة الدمويةمدرس جراحة االوعي محمود علي الليثي سليمان/د 2
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 مركزة والتخدير والفريق المعاونرق العناية الاعضاء ف

 العناية المركزةو أستاذ التخدير محمد موافي/د.أ 1

 العناية المركزةو أستاذ التخدير  هويدا كمال/د.أ 2

 العناية المركزةو أستاذ التخدير  لبنى درغام/د.أ 3

 العناية المركزةو أستاذ التخدير  منال الفرماوي/د.أ 1

 العناية المركزةو أستاذ مساعد التخدير بركات علي/د.أ 5

 العناية المركزةو مدرس التخدير  اسماعيل عبدالفتاح/د 1

 العناية المركزةو مدرس التخدير  حاتم احمد نظمي محمد/د 0

 العناية المركزةو مدرس التخدير ريهام عامر/د 0

 العناية المركزةومدرس التخدير  شريف موافي/د 7

 العناية المركزةومدرس التخدير  على قمحاوى محمد/د 17

 العناية المركزةو مدرس مساعد التخدير محمد صالح الدين حافظ السيد/د 11

 العناية المركزةو مدرس مساعد التخدير سلوى سمير السيد ابراهيم/د 12

 العناية المركزةو مدرس مساعد التخدير عماد حمدي محمد مرسي/د 13

 

 (:المتوطنة) االمراض المعدية

 مدرس متوطنة ندا الدمياطى/د 1

 طبيب مقيم امراض متوطنه مصطفى ثروت مصطفى/د 2

 طبيب مقيم امراض متوطنه اسراء فتح هللا حسانين/د 3

احمد محمد نصرالدين محمد /د 1
 بخيت

 اخصائي المتوطنة
 و االمراض المعدية 

 

 (أمراض الكبد والجهاز الهضمي)الباطنة العامة 

 أستاذ الباطنة العامة عفيفي فهمي عفيفي/د.أ 2

 مدرس الباطنة العامة عمرو سمير ابراهيممحمد/د 0

 مدرس الباطنة العامة نيفين فؤاد ابراهيم سالمه/د 3
 

 األشعة التشخيصية والتداخلية

 استاذ مساعد االشعة  سامح صابر بيومي احمد/د.م.أ 1

 ذ مساعد االشعةاستا احمد محمد مصطفى المغربى/د.م.أ 2

 



 دليل الوحدات ذات الطابع الخاص                                            قجامعة الزقازي

 0202اصدار يناير                                                   كلية الطب البشري

 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 

 

 مكافحة العدوىالجوده و وحدة 

 اخصائي جوده مصباحرشا عبدالمعطي عبدالغني /د 1

 اخصائي جوده سوسن محمد محمود احمد/د 2

 

 المعمل

 مدرس الباثولوجيا االكلينيكية احمد عبدالصبور محمد موسى/د 1

 

 :بنك الدم

 أستاذ و رئيس قسم بنك الدم  حسنيه خلف عقل/د.أ 1
 

 :الباثولوجي

 (استاذ الباثولوجي) ايمان حسن عبد الباري محمد/أد 1

 

 :االدارة الهندسية و االجهزة الطبية

 محمد ابراهيم محمد المصرى/م 1

 
 مختص باالجهزة الطبية

 

 :الطب النفسي

 أستاذ الطب النفسي  اسامه محمود محمد يوسف/د.أ 1
 و عالج االدمان

 

 :طب االسنان

أستاذ و عميد كلية طب االسنان جامعة  يد محمد سيد احمد زيدانول/د.أ 1
 الزقازيق

 

 :فريق التغذية العالجية

 مدرس مساعد الفسيولوجي شيماء السيد احمد ابراهيم هدهود/د 1

 مدرس مساعد الفسيولوجي سارة سالمة/د 2

 

 فريق جراحة المسالك البولية

 الك البوليةاستاذ جراحة المس مصطفي كامل احمد/د.ا 1

 استاذ جراحة المسالك البولية احمد رجب علي/د.ا 2

 مدرس جراحة المسالك البولية عمر السيد محمد/د 3

 مدرس مساعد جراحة المسالك البولية احمد عطية/ د 1
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 :فريق الكلي

 استاذ الكلي امير العقيلي/د.ا 1

 استاذ مساعد الكلي علي مصطفي شندي/م.د.ا 2

 مدرس الكلي الطاهر فاطمة/د 3

 مدرس الكلي محمد مغاوري/د 1

 مدرس الكلي احمد نعمان/د 5

 مدرس مساعد الكلي احمد فرج/د 1

 :الهيكل األدارى بالمركز
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 :المسار السريرى لمرضى المركز
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باطنة ، المتوطنة ، التخدير ، االورام ، االشعة التشخيصية و وذلك بغرفة االجتماعات بوجود طاقم طبى ممثل بالجراحة ، ال

 العالجية

 التاريخ الطبى 

 فحص الحالة و التحاليل و االشعة المصاحبة لها 

  استكمال التشخيص بعمل الالزم 

 تشخيص نهائى على الحاله 

 اتخاذ القرار باألجراء المناسب لحالة المريض 

مسار مريض األشعة 

 يصيةالتداخلية و التشخ

 مسار مريض التدخل الجراحى

 مسار مريض العالج الباطنى

حقن يتم فى حالة ال

بوحدة القسطرة 

للورم  التداخلية

بمستشفى الجراحة 

.الجديد  

فى حالة الكى يتم 

تحديد مكان و حجم 

البؤرة بناء عليه 

يحدد الطبيب 

المختص بالمركز 

بالكى عن طريق 

التردد الحرارى او 

.الميكرويف  

ة المريض األولية للمركز المتطور لجراحات الكبد و البنكرياس و القنوات زيار

 المرارية و زرع الكبد

يتم دخول المريض 

بالمركز بمستشفى 

الجراحة الجديد 

لالستعداد للتدخل 

.الجراحى المناسب  

يتم تشخيص الحاله و 

تحديد العالج جدول 

.للمتابعة  

فى حالة التدهور 

الشديد 

على  للحالهالمعروضه

الطاقم الطبى يتم حجز 

الحالة و تحديد التدخل 

الخطة العالجية 

.المناسبة  

خروج المريض مع تحديد مواعيد 

بعيادة المركز او اذا لزم االمر للمتابعةالدورية

 الخروج النهائى
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 :بيانات األجهزة بالمركز

 االجهزة بالمركز بالعيادات .1

 
 اري              جهاز تردد حر  (1

 جهاز فيبروسكان (2

 هاز سونار ثابت وجهاز أخر متنقل (3

 جهاز غسيل كبدي (4

 

 األجهزة بعناية الكبد  .2

 ABGجهاز غازات الدم  1عدد  (1

 Syring pumpجهاز  3عدد   (2

 جهاز مراقبة المريض 6عدد  (3

 

 الكبد ملياتاألجهزة بع -3

 عرض تيناشش،    جهاز مونيتور’      جهاز ديكور،         كشاف سقف  2

 ترابيزة عمليات   ،  جهاز  موجات فوق الصوتية 2’  جهاز شفط ورم   

 جهاز تخدير 2جهاز اشعة ،  ’  هرمنيكا ، كاميرا   ’ جهاز دياثرمي    2

 شاشة وحدة المناظير
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 (0) 

 

 وحدة جراحة العظام والعمود الفقري
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 العمود الفقرىوالعظام وحدة جراحة 
 

  قسم جراحة العظام –مستشفي الجراحة  –الدور الخامس : وحدة مقر ال

 محمد الصوفي/ د.أ: مدير الوحدة 

 

 أهداف المركز

تقديم الخدمة الطبية المتطورة من تصليح المراض العمود الفقرى من تشوهات وكسور 

 واورام باجراء الطرق الجراحية الحديثة من شق عظمى ، تثبيت الفقرات من خالل الجلد ،

  .استئصال الفقرات الكامل من الجروح الظهرية فقط مع استخدام الميكروسكوب الجراحى

 

  انجازات الوحدة

  تم عقد مؤتمر للمركز باالشتراك مع الجمعية السويسرية لجراحات العمود الفقرى

AOSpine   وكان بعنوان االلتهاب البكتيرى للعمود الفقرى(spinal infections)   

 حاالت جنف الفقرات والحاالت المركبة للعمود الفقرى  تم إجراء بعض 

  تم إجراء بعض الحاالت المركبة من تحدب الفقرات للعمود الفقرى عن طريق عمل شقوق

 عظمية متعددة ومختلفة وذلك مواكبة للتطور العلمى بجراحات العمود الفقرى 

 مليات بالمركز تم التوسع للعمل بالوحدة وإضافة يوم االربعاء من كل اسبوع للع 

  الجلد لكسور الفقرات القطنية والصدرية  خاللتم اجراء تثبيت من 

 تم اجراء بعض الحاالت للتدخل المحدود للفقرات مع استخدام الميكروسكوب الجراحى 

 االدارةتشكيل مجلس 

 الصفة الوظيفة م

 رئيس مجلس اإلدارة عميد الكلية 2

 نائب رئيس مجلس اإلدارة مية البيئةلشئون خدمة المجتمع وتنوكيل الكلية  0

 مدير المركز استاذ بالقسم 3

 عضو استاذ مساعد 4

 عضو مدرس 5
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(3) 

 

 وحدة الحساسية والمناعة
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 وحدة الليزر: سم الوحدة ا

 محمد محمد خاطر / د: رئيس الوحدة  

 دور الرابع ال –الجلدية مبنى الباطنة  –مستشفى جامعة الزقازيق : مقر الوحدة 

 

 تشكيل مجلس اإلدارة
 

 الصفة الوظيفة االسم م

 رئيس مجلس اإلدارة عميد الكلية عبدالسالم عيد عبدالسالم/ د.أ 2

 لشئون وكيل الكلية  وفاء فوزي حسين / د.أ 0
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

اماني عبدالرحمن محمد / د.أ 3
 نصار

 عضو ليةاالستاذ بالك

 عضو االستاذ بالكلية محمد حامد خاطر/ د.أ 4

 عضو االستاذ بالكلية أمين محمد عامر/ د.أ 5

 

 أهداف الوحدة

 عالج بعض حاالت االمراض الجلدية التى لم يكن لها عالج سابق بطرق العالج السابقة  (1

 دة فىاورة حيث انها الوحدة الوحيخدمة المرضى بمحافظة الشرقية والمحافظات المج (2

 جهاز الليزر ( 3)وبها المحافظة والمحافظات المجاورة 

- :وهي (  باالطوال الموجية المختلفة)  دياج

 نانوميتر لعالج النمش والكلف والبقع الصبغية السطحية 532 (أ 

 نانوميتر وذلك لعالج الوشم والوحمات الصبغية العميقة 1064 (ب 

 ر الغير مرغوب فيه والبقع الدمويةنانوميتر وذلك لعالج ازالة الشع 585 (ت 

وذلك لعالج اعادة  2940بالطول الموجى  ( p.t.k جهاز الليزر أربيوم ياج معوبها ايضا  

بالطول ) جهاز الليزر ثانى أكسيد الكربون، 2تسطيح الجلد والتجاعيد وضمور الجلد 

 ج ازالة االورام الحميدة النانوميتر وذلك لع 10600الموجى 

 وث وتطويرها فى المستقبل ترقية البح (3
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 تبادل الخبرات مع المراكز والوحدات المشابهة  (1

اقامة المؤتمرات والندوات الطبية فى هذا التخصص وكذلك استقدام الخبراء من الخارج  (5

 كلما دعت الحاجه الى ذلك 

االطوال الموجية المتعددة فى  دورات تدريبية عن استخدام اجهزة الليزر المختلفة ذات  (1

 االمراض الجلدية جالع

اسماء المشاركون في  اسم البحث او الدراسة م

 البحث أو الدراسة

الهيئة المستفيدة 

 من البحث

رسائل ماجستير عن الليزر  1

واستخداماته في عالج االمراض 

 الجلدية

محمد عبدالعظيم  /د

 نصر

قسم االمراض 

 الجلدية

رسائل دكتوراه عن الليزر  2

راض واستخدامه في عالج االم

 الجلدية

قسم االمراض  السيد جالل خاطر /د

 الجلدية

بحث عن استخدامات الليزر في  3

عالج االمراض الصيفية المختلفة 

 بالجلد

 احمد عبدالقادر سالم /د

 علي الهراس /د

قسم االمراض 

 الجلدية

بحث عن استخدام الليزر في  1

 عالج الكلف

 احمد سالم /د

 هند درويش /د 

 علي سليمان /د 

قسم االمراض 

 الجلدية
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(5 ) 

 

 الميكروسكوبية وحدة الجراحات

ZUHMC 

Zagazig University Hand and Microsurgery Center 
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 وحدة الجراحات الميكروسكوبية

 

  وحدة الجراحات الميكروسكوبية: أسم الوحدة 

 الدور السادس –العيادات الخارجية : حدة مقر الو

 محمد الوحش /د.أ :مدير الوحدة 

 

في هذا التخصص في مصر ومنطقة الشرق  امن نوعه يالميكروسكوبية األول وحدة الجراحاتعد ت

األوسط وشمال افريقيا وواحد من أكبر المراكز المتخصصة في هذا النوع من الجراحات في 

 .العالم

 
 

 :تاريخ المركز 
 

ذلك التخصص  –ت الميكروسكوبية أخذت جامعة الزقازيق علي عاتقها إدخال تخصص الجراحا

الدقيق الي مصر ، فقامت بتنظيم أول دورة ناجحة للتدريب علي المبادئ األساسية للجراحة 

" صن لي " ووجهت الدعوة الي البروفيسور األمريكي  1701الميكروسكوبية في مصر عام 

احية إضافة الي ميكروسكوبات جر( 17)لإلشراف علي هذه الدورة ، وقامت الجامعة بشراء عدد 

عدد من النظارات المكبرة وأطقم من اآلالت الخاصة بالجراحة الميكروسكوبية لضمان نجاح 

 .تلك المنحة كونت النواة األولي لمعمل صغير للجراحة الميكروسكوبية.  الدورة
 

بإرسال أثنين من أبنائها الي أكبر المراكز المتخصصة في هذا  1702قامت الجامعة في عام 

جراحة "صبحي أو هويدي / ال في الواليات المتحدة األمريكية بوالية كاليفورنيا هما الدكتورالمج

اللذان كانا أو جراحين في " جراحة المخ واألعصاب"مصطفي محيي الدين / ، والدكتور" تجميل

 .مصر يتخصصا في هذا المجال
 

 محطات في تاريخ المركز
ية التي ُعقدت بمركز جراحة اليد والجراحات إحدى دورات الجراحة الميكروسكوبية األساس

 الميكروسكوبية بجامعة الزقازيق
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 1982 : تأسيس أول معمل للجراحات الميكروسكوبية، وكان يتكون من غرفة وحيدة تحتوي

 . مجهرين جراحيين على

 1994 :تنظيم أول ورشة عمل للجراحات الميكروسكوبية بالمركز . 

 2001 : تطوير معمل الجراحات الميكروسكوبية وزيادة عدد وحدات التدريب إلى عشر

 . وحدات

 2009 : وحدة وإدخال ميكروسكوبات جراحية أكثر  20زيادة عدد وحدات التدريب إلى

 .تطوًرا
 

 زالمرك مقر

متر مربع يقوم سنوًيا  1500تطور مقر المركز منذ إنشائه من غرفة وحيدة إلى مركز مساحته 

بعالج آالف من المرضى، ويشغل المقر العلمي واإلكلينيكي للمركز اآلن جانًبا من الطابق 

ه ، بعد نقله من مقر السادس بمبنى العيادات الخارجية بقطاع الحوادث بالمستشفيات الجامعية

 (.صيدناوي)السابق الذي كان يقع في مبنى جراحة القلب والصدر بمستشفيات قطاع السالم 

 

 :ويضم المقر الحالي للمركز

 تشمل غرف عمليات والجراحات الميكروسكوبية لجراحة اليد وحدة إكلينيكية متكاملة ،

 .دات خارجيةوغرف مرضى مجهزة وقاعدة بيانات، إلى جانب حجرات طوارئ وعيا

  وحدة متخصصة لألبحاث والتدريب على الجراحة الميكروسكوبية، تشمل معماًل للتدريب به

 .يب بالنظارات المكبرة، إلى جانب حجرات للتدرميكروسكوًبا جراحًيا عشرون

 حجرات لعقد الندوات والمناقشات العلمية ومكتبة متخصصة وقاعات للتدريس والتدريب . 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A
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 الدورات التدريبية

دورات تدريبية مكثفة وورش عمل عن الجراحات  1994ينظم المركز سنوًيا منذ سنة 

حة اليد، يلتحق بها العديد من وجرا( السدائل)الميكروسكوبية األساسية والمتقدمة والرقع الجلدية 

 . الجراحين من داخل وخارج مصر

 : تشمل هذه الدورات كالا من

  ( دورات سنويا 6) دورة الجراحة الميكروسكوبية األوليةBasic Microsurgery 

Course 

  دورة الجراحة الميكروسكوبية المتقدمةAdvanced Microsurgery Course (2 ةدور 

 (سنويا

 يد األولية دورة جراحة الBasic Hand Surgery Course (2 سنويا ةدور) 

  دورة جراحة اليد المتقدمةAdvanced Hand Surgery Course (1 سنويا ةدور) 

  دورة جراحة السدائل و استخداماتهاFlap Dissection Course  (2 سنويا ةدور) 

  دورة عالج الجروح والحروقWound Management Course  (2 سنويا ةدور) 

  (سنويا اتدور 4) دورة عالج شلل الضغيرة العضدية 

  (سنويا اتدور 4) دورة عالج العيوب الخلقية باليد لدي األطفال 

  (سنويا اتدور 4) دورة عالج التورم الليمفاوي لألطفال 

  يقوم المركز حتي االن بعقد دورات تدريبية بصفة مستمرة ألطباء جامعة الزقازيق

 .دول العربية والجامعات المصرية وال

كما قامت فرق من جراحي المركز بتنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية وإجراء العمليات 

 . الجراحية في عدة مدن مصرية

 :لدولي التعاون اانجازات المركز و

واألمارات العربية  والكويت وقطر وليبيا واألردن سوريا تدرب بالمركز جراحون من كل من

وقد عاد كثير من هؤالء الجراحين إلى مؤسساتهم ( والسودان عوديةوالمملكة العربية الس المتحدة

 . إلنشاء برامج الجراحات الميكروسكوبية

جراح في  735ريب أكثر من دورة تدريبة في هذا المجال لتد 105وقد قام المركز بتنظيم 

مصر والعالم العربي ، وقد عاد عدد كبير من هؤالء الجراحين الي مؤسساتهم إلنشاء برامج 

الجراحات الميكروسكوبية وكذلك االشراف علي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في هذا 

كل مكان بمصر  المجال ، كما قمت فرق من أطباء المركز بتنظيم المؤتمرات والندوات في

 .وكذلك إجراء العلميات الجراحية لتعليم الجراحين في اماكن عملهم 

 :المجموعات المتخصصة داخل المركز 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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مع تطور العمل بالمركز وإتساع دائرة األنشطة التي يقوم بها وأهتمام العاملين بالمركز 

قام المركز بإنشاء وحدات  بالمشاكل التي يعاني منها المجتمع ومحاولة إيجار أنسب الحلول لها ،

 :داخلية خاصة مع االستعانة بالخبرة األجنبية لتطوير تلك الوحدات عن طريق عدة مشاريع أهما

 .عالج شلل الضغيرة العضيدة والعيوب الخلقية باليد -1

 .عالج التورم الليمفاوي لألطراف -2

 .تكميل األنسجة بعد االصابات الهائلة التي تصيب األطراف -3

 .ة بعد استئصال األورام الخبيثةتكميل األنسج -4

 :مشروع عالج شلل الضفيرة العضدية والعيوب الخلقية لليد

نظراً للنجاح الكبير الذي حققه المركز علي مر السنوات ، وما حققه من سمعة طيبة في مجال 

اصابات األطراف خاصة الطرف العلوي ، والتي تعد من أكثر االصابات انتشاراً ومنها حاالت 

زرع األطراف واألصابع المبتورة ، وأصبح المركز محط أنظار وآمال المرضي من  إعادة

شتي انحاء الجمهورية في هذا النوع الدقيق من الجراحات ، وساهم ذلك في تقليل نسبة العجز 

 .بعد االصابات الصناعية والمرورية

، قام وبوروندي الكونغو الديمقراطية نظم المركز قافلة طبية إلى دولتي 2011وفي مطلع عام 

أثناءها جراحو المركز بإجراء عمليات إصالح ما بعد الحروق والعيوب الخلقية باليد وإصالح 

 . الضفيرة العضدية تشوهات الطرف العلوي الوظيفية الناتجة عن شلل

ومنظمة  وعلى الجانب اآلخر ـ وبعد اختيار المركز من قِبل جمعية سالسل األمل الفرنسية

مقراً ألنشطتها في عالج شلل الضفيرة العضدية والعيوب الخلقية باليد في مصر  اليونيسيف

في مشروع عالج شلل الضفيرة  2001والشرق األوسط وشمال أفريقيا ـ بدأ العمل سنة 

ن إلى المركز العضدية والعيوب الخلقية في اليد لدى األطفال، حيث أرسلت هاتان المنظمتا

بصفة دورية عدًدا من الجراحين المرموقين في هذا المجال، منن بينهم البروفيسور الفرنسي 

 . أالن جيلبير والبروفيسور اإليطالي بييرو ريموندى

مريض  2000ومنذ ذلك التاريخ، وعلى مدى أكثر من عشرين زيارة تمت مناظرة أكثر من 

جراحة أولية إلصالح الضفيرة العضدية  220جراء بشلل الضفيرة العضدية الوالدي، وتم إ

جراحة ثانوية لتأهيل األطفال المصابين، إضافًة إلى مشاركة الخبراء في  700وأكثر من 

 . تدريب شباب األطباء المصريين على هذا النوع من الجراحات المتقدمة

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%B6%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81
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:م الليمفاوي لألطراف رعالج التو  

التورم الليمفاوي باألطراف ، حين وجه المركز الدعوة أنطلق مشروع عالج  2006في يونيو 

إلى الدكتوره الفرنسية آورين بيكر، وهي واحدة من كبار المتخصصين في هذا المجال، لمناظرة 

 .الحاالت وتبادل الخبرات

لذلك تم ابرام اتفاق مع الخبيرة الفرنسية لتكرار الزيارة للمركز والمساهمة في االرتقاء بأساليب 

تم تكليف أحد األطباء بالمركز بالعمل علي هذا  2007هذا المرض ، وفي ابريل عالج 

الموضوع وتسجيل رسالة للدكتوراه علي احد طرق الجراحة الميكروسكوبية لعالج التورم 

اوي باالطراف ، وبعد إنهائة للجزء األول من الرسالة تم ارساله في بعثة الي فرنسا لمدة فالليم

 .هعامين إلنهاء رسالت

حالة  40حالة وعمل جراحات لعدد  500وعلي مدار تسع زيارات تم مناظرة أكثر من 

 .ووصف برامج عالج تتسم بالحداثة لباقي الحاالت

مارجا ماسي من الواليات المتحدة / تم توجيه الدعوه الي البروفيسور  2009وفي ابريل 

 .االمريكية ومتخصصة أيضا في عالج هذا المرض بأسلوب الجراحة الميكروسكوبية

 

 :الرؤية المستقبلية للمركز 

ة التقدم نحو تقنين عملية تدريب وتعليم االطباء علي أسس مبادئ الجراحة الميكروسكوبي -1

عن طريق منح شهادة متخصصة معترف بها سوف تأخذ عملية التعليم والتدريب في 

 .مجال الجراحات الميكروسكوبية الي مرحلة النضج واالستقرار بعيد عن العشوائية

ولهذا فقد حصل المركز علي موافقة المجلس األعلي للجامعات باعطاء شهادة التخصص 

وقد بدأت الدراسة في بداية العام الدراسي ، الدقيق في الجراحات الميكروسكوبية ، 

وسوف يكون لتلك الشهادة بروتوكول اساسي قائم علي اسس ومبادئ ومهارات الجراحة 

 . الميكروسكوبية األساسية

األرتقاء بالمركز بعد استالم المقر الجديد ليصبح مقراً لجميع الجراحين المتخصصين في  -2

 .فريقياهذا المجال في مصر والشرق األوسط وأ

عمل برنامج ثابت لمضاعفة البرامج المتخصصة التي ينظمها المركز ، مع مضاعة عدد  -3

من يستضيفهم المركز سنويا من خبراء العالم في مجال الجراحة الميكروسكوبية 

 .وتطبيقاتها

األطباء والعاملين بالمركز وذلك بعمل دورات تدريبية مكثفة  باالهتمام بحسن تدري -4

سفرهم للخارج لمن لم يستطع السفر منهم وذلك لالستفادة من الخبرات وتوفير بعثات ل

 .األجنبية ونقلها لزمالئهم في مصر



 دليل الوحدات ذات الطابع الخاص                                            قجامعة الزقازي

 0202اصدار يناير                                                   كلية الطب البشري

 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 

 

 تشكيل مجلس إدارة المركز

 الصفة الوظيفة االسم م

 رئيس مجلس اإلدارة عميد الكلية عبدالسالم عيد عبدالسالم/ د.أ 2

 لشئون وكيل الكلية  وفاء فوزي حسين / د.أ 0
 تمع وتنمية البيئةخدمة المج

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 مدير المركز االستاذ بالكلية محمد عباس حجازي وحش/ د.أ 3

االستاذ بالكلية ورئيس قسم  محمد صالح عوض/ د.أ 4
 جراحة التجميل

 عضو

 عضو االستاذ بالكلية محمد حسن عبدالعال/ د.أ 5

 ضوع االستاذ بالكلية احمد ابوهاشم عوض موسي/ د.أ 6

 عضو االستاذ بالكلية محمد علي نصر/ د.أ 7
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 مراض الوراثية الاوحدة 
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 االمراض الوراثية  وحدة

 

 أسم الوحدة االمراض الوراثية 

 الدور السادس –مبني صيدناوي وسوف تنقل الي مبني العيادات الخارجية : حدة مقر الو

 

 :أهداف الوحدة 

مراض الوراثية وذلك بإنشاء معمل متخصص لفحص اللالتشخيص المبكر  (1

 .ت ذات التاريخ الوراثىاالم والجنين خصوصا فى الحأللالكروموسومات بالنسبة 

مساعدة االخصاب لدى الجنسين وذلك بإدخال أحدث وسائل التشخيص باستخدام المناظير  (2

لك استعمال الباطنية والرحمية والموجات فوق الصوتية وكذلك العالج االمن لها ، كذ

 وسائل االخصاب الحديثة من تلقيح صناعى وأطفال أنابيب

  :مدرسة مثالية فى هذا المجال تهدف اساسا إلى العمل على إنشاء (3

 ترقية البحوث وتطويرها فى هذا التخصص     أ

 تكوين أجيال من الباحثين والدارسين من أطباء وفنيين وعاملين   ب

مراض الوراثية عن طريق التشخيص الكتشاف المبكر لاالخدمة مواطنات الشرقية فى ج  

 .وليناالبأخذ عينة أثناء الحمل فى الشهرين 

وضع وتنفيذ الخطط التدريبية فى هذا المجال والتى تتضمن تدريب العاملين وإعدادهم د    

 .من تنفيذ سياسة استمرارية التعليم و التدريب

مراض الوراثية أثناء االخيص وعالج رسم السياسة العالجية والوقائية فى مجال تش  (1

الحمل مساعدة فى توصيل خدمات هذا التخصص الطبى الدقيق الى جميع انحاء 

 الجمهورية وذلك بالتعاون مع كافة التخصصات

 

 إنجازات الوحدة

تشمل زيادة عدد المترددات عليها من السيدات طالبى الخدمة فى أوجه نشاطات  -1

 . الوحدة المختلفة

 : دة من إيرادات الوحدة فىيتم االستفا -2

 .تحقيق أهداف الوحدة من حيث تجهيز وتحديث المعامل ( أ

 .للعمل بالوحدة زمةاللا جهزةواألت شراء االال (ب 

  ئحةالتوزيع إيرادات الوحدة طبقا ل (ت 

تساهم الوحدة فى المشروعات المختلفة والمرتبطة بتطوير العملية التعليمية بالكلية  -3

  عن طريقوالجامعة وذلك 

مساعدة طالب الماجستير والدكتوراه فى إعداد االبحاث العلمية الخاصة بهم  ( أ

 وكذلك استخدام معاملها وأجهزتها لتحقيق هذا الهدف
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ي ئعقد الدورات التدريبية والتعليمية لمعاونى هيئة التدريس بالقسم وكذلك أخصا (ب 

 .وزارة الصحة

 

 لوحدةتشكيل مجلس إدارة ا

 الصفة وظيفةال االسم م

 رئيس مجلس اإلدارة عميد الكلية عبدالسالم عيد عبدالسالم/ د.أ 2

 لشئون وكيل الكلية  وفاء فوزي حسين / د.أ 0
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة

رئيس مجلس  نائب
 اإلدارة

 مدير المركز استاذ  حسين محمد السيد عبدالدايم/ د.أ 3

 عضو وامراض النساء التوليد استاذ م طارق البهيدي/ د.أ 4

 عضو استاذ التوليد امراض النساء مصطفي شفيق/ د.أ 5
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(7) 

 

  معمل الكيمياء االكلينيكية

  والخاليا الجذعية
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 ة والخاليا الجذعيةمعمل الكيمياء االكلينكي

 ( ايجاك)حاصل علي االعتماد من المجلس الوطني لالعتماد وال

 ISO 15189:2012 طبقا للمواصفة الدولية

 

 – معمل الكيمياء االكلينيكية والخاليا الجذعية: أسم الوحدة 

 سمية حسن عبدهللا. د.أ:  مدير الوحدة 

 الدور الثاني  –الحيوية قسم الكيمياء  -الكاديميمبني اال: حدة مقر الو

 

 :أهداف المركز

 -:يهدف المركز الي  

المسموحة ، مع مراعاة النواحي القانونية دراسة وتطبيق االبحاث العلمية في المجاالت  -1

 .واخالقيات البحث العلمي للخاليا الجذعية

التعاون ومشاركة جميع التخصصات األخري كأقسام االعصاب والقلب والدم واألطفال  -2

واألمراض الجلدية والباثولوجي والكيمياء الحيوية في االستفادة من العالج بالخاليا 

 .الجذعية 

والباحثين من الكليات المختلفة في هذا الفرع الهام من الفروع العلمية تدريب األطباء  -3

 . والتطبيقية

التعاون مع الهيئات المتخصصة وذوي الخبرة بالجامعات ووزارة الصحة والمراكز  -1

 .البحثية في مجاالت العالج بالخاليا الجذعية

بالخاليا  إصدار النشرات العلمية الدورية المتخصصة وتحديد أنسب طرق للعالج -5

الجذعية وتطويرها وتجنب آثارها الجانبية وتحسين أداُءها وعقد الندوات والمؤتمرات 

 .في مجال التخصص

تنفيذ كل ما يوكل للمركز من مهام طبية متخصصة سواء من الجامعة أو خارجها في  -1

 .سبيل خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

 :انجازات المعمل 

عة الزقازيق فيما يخص ابحاث الخاليا المعمل اول معمل متخصص في جام (1

 الجذعية

 ورش عمل حول الخاليا الجذعية وهندسة االنسجة 1تقديم  (2

عقد مؤتمر حل تكنولوجيا النانو واستخداماتها في الطب وذلك بالتعاون مع جامعة  (3

 القاهرة

 الحصول علي تمويل لمشاريع بحثية والعتماد المعامل (1
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 جامعة الزقازيقالحصول علي جائزة افضل نشر دولي ب (5

 عدة منشورات دولية في ابحاث الخاليا الجذعية والبيولوجيا الجذعية (1

 

 :الخدمات المقدمة للباحثين بوحدة الخاليا الجذعية 

الحبل  –المشيمة  -نخاع العظام "فصل الخاليا الجذعية من مختلف المصادر  -1

 "النسيج الذهني  –السري 

 +cd34فصل والتعرف علي الخاليا الجذعية  -2

 سيطةزراعة الخاليا الجذعية الو -3

 

 : البيولوجيا الجزئيةالخدمات المقدمة للباحثين بوحدة 

  DNAكسي ريبوزيوفصل الحمض الننوي الدي (1

 PCRاكتشاف تكسر وتعدد اشكال الحمض النووي باستخدام تكنولوجيا  (2

 RNAفصل الحمض النووي الريوزي  (3

 RT PCRا الـ القياس الكمي للتعبير الجيني باستخدام تكنولوجي (1

 

 : اإلكلينيكيةبوحدة الكيمياء  الخدمات المقدمة للباحثين

، القياس الكمي لكل المحددات الحيوية من هرمونات وانزيمات برتينيات انترولكين = 

 .مواد مؤكسدة ومضادات التأكسد سواء في الدم أو االنسجة
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 السمنة وابحاث وحدة عالج
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 عالج وابحاث السمنةة وحد: سم الوحدة ا

 الدورالسادس  –مبنى العيادات الخارجية  –مستشفى جامعة الزقازيق  :مقر الوحدة 

 عمل خطة بحثية متكاملة للوحدة تستند إلى  : السنوية للوحدة هدافاال

   طفال والبالغين بمحافظة الشرقيةاالدراسة وبائيات السمنة لدى. O 

  دراسة أسباب ومضاعفات مرض السمنة 

  إعداد الدراسات الجينية. o  قساماالبحاث بكل االدراسة ما يستجد من 

  التقدم بأبحاث في مجال السمنة للجهات المانحة المختلفة داخل وخارج مصر 

 إنجازات الوحدة

 1وعددهم )تغذيه اكلينيكيه  -تم العمل بوحدة السمنة من أعضائها من قسم الفسيولوجي  : 

من الباطنه وعدد  3كلينيكيه من المعهد القومي للتغذيه وعدد االه حاصلين علي دبلومه التغذي

  .حاله 353الي  333ت المتردده سنويا يتراوح بين االالح

   عضاء ومده التدريب تتراوح االتم تفعيل خدمة تدريب في الوحدة للراغبين من غير

م تفعيل شق ت - .)عدد اثنين متدربين(بين ثالث الي ست شهور بموافقه مديره الوحده 

 Irisin -بحث بعنوان (البحث العلمي وذلك بنشر أبحاث علمية عن السمنه ومضاعفاتها 

promotes excessive enhancement of cognitive functions in normal 

and obese Egyptian females ) تم قبول النشر بمجله القاهره الطبيه 

   في الوحده عن السمنه وعالقتها بمرض وكذلك تم تسجيل بروتوكول برساله دكتوراه

 Effect of obesity on serum Vaspin level in obese -السكري تحت عنوان 

diabetic females. –  

لمجلس اداره وحده أبحاث وعالج السمنه المنعقد بتاريخ  0تم عقد المجلس رقم 

ر خالد صفوت رئيس ستاذ الدكتواالادراج  - : تيهاالوتمت التوصيه بالبنود   5/3/2727

من أعضاء هيئه  0د طارق عزت وادراج .قسم الجراحه العامه كعضو بدال من أ

تقسيم غرفه الوحده الي  - .التدريس بقسم الجراحه العامه للعمل بالوحده كعياده خارجيه

مناقشه مقترح عمل دورات تدريبيه  - . غرف منفصله وتجهيزها وتم رفع المساحات

جاري العمل على  - .ري العمل على إقامة مؤتمر خاص بالوحدةجا - .لعالج السمنه

 .تفعيل مشروع دبلومة مهنية للسمنة
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 مركز البحوث العلمية والطبية
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 مركز البحوث العلمية والطبية
 

 مركز البحوث العلمية والطبية: مركزأسم ال

 اسامة عبدالعزيز. د.أ:  مدير الوحدة 

 الدورالسادس  -درات الخارجية مبني الصا: حدة مقر الو

 

هو المسئول عن مراجعة االبحاث التي تتم في الكلية بهدف التأكد مركز البحوث العلمية والطبية 

 من مراعاة حقوق االنسان وعدم اجراء اي ابحاث تعرض المشاركين فيها الي مخاطر

 :  أهداف المركز 

   والمشروعات البحثية التي يتم اجرائها ( الدكتوراه –الماجستير )مراجعة االبحاث العلمية

علي المرضي بالمستشفيات الجامعية وذلك من حيث طرق البحث المستخدمة اتباع 

 .اخالقيات البحث العلمي الحديثة

  هيئة التدريس بطرق البحث العلمي الحديثة زيادة الوعي لدي اعضاء. 

  ساليب البحث العلميتدريب الطالب المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه علي ا 

   ارتفاع مستوي البحث العلمي في الكلية مما يسهل علي الطالب نشر االبحاث في مجالت

 .علمية ذات معامل تأثير عالي وذلك بارتقاء مرتبة الكلية 

 إنجازات الوحدة

كيفية كتابة  عن 21/2/2713عمل يوم تعريفي للمعيدين والمدرسين المساعدين يوم  (1

 ل بروتكوالت الرسائ

للماجستير والدكتوراه ) 1577وصل الي البرتوكوالتقامت الوحدة بمراجعة عدد  (2

 .بحثي دوائي 27باالضافة الي ما يقرب من ( واالبحاث العلمية

 .قامت اللجنة بعمل يوم تعريفي بفكرة اللجنة والياتها ومدي االحتياج لها (3

االضافة الي دليل عن قامت بعمل النماذج المختلفة التي تحتاجها اللجنة في عملها ب (1

فية كتابة مقترح البحث يتم توزيعه مع الوثائق المطلوبة كذلك تم تحديث نموذج كي

 تحكيم البروتوكوالت

قامت اللجنة بعمل ورشة عمل ألعضاء اللجنة وكذلك لعدد من االساتذة الذين يرغبون  (5

 2713اير ين 22، 11،  12في العمل كمحكمين في اللجنة وذلك علي مدار ثالثة ايام 

 عضو هيئة تدريس من تخصصات مختلفة  33وقد حضرها 
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تم عمل آلية الستخدام طريقة الكترونية لتحكيم المقترحات لسرعة انجاز التحكيم  (1

 لكن هناك بعض من اعضاء اللجنة مازال ال يرغب في ذلك 

استكملت اللجنة تشكيلها القانوني باضافة عضوين من خارج الكلية ممثلين  (0

لمدني وعلي دراية بحقوق االنسان ، علي أن يكون واضحا ان دورهما للمجتمع ا

يقتصر علي التأكد من مراعاة مصلحة المشاركين وعدم تعرضهم ألي مخاطر 

 وذلك تمهيدا الستكمال تسجيل اللجنة محليا ودوليا

لعرض طرق البحث العلمي  20/2/2713عقد لقاء مع لجنة الدراسات العليا يوم  (0

 باليات عمل اللجنةوتعريف اللجنة 

قامت الوحدة بدفع رسوم حجز قاعات المركز العلمي التي تم حجزها للدورات  (7

 وذلك من حساب الوحدة

بروتوكول قد تم اتخاذ قرار من مجلس الدراسات العليا والبحث باضافة نسخة ال (17

 المناقشة إثناءللرسالة 

انجاز التحكيم  تم االتفاق مع مركز التقنية بعمل موقع الكتروني وذلك لسرعة (11

 ومعرفة التواصل بالوحدة

تقوم الوحدة بمراجعة بروتوكوالت لكليات اخري ومنها صيدلة وكلية تمريض  (12

 IRB Noللحصول علي 

الي ان يتم انهاء الموقع االلكتروني العمل حاليا عن طريق االيميل  (13

(IRB_123@medicine.zu.edu.eg) 

 لمركزتشكيل مجلس إدارة ا

 الصفة الوظيفة م

 رئيس مجلس اإلدارة عميد الكلية 2

 لشئون وكيل الكلية  0
 الدراسات العليا والبحوث

 رئيس مجلس اإلدارة نائب

 مدير المركز استاذ بالكلية 3

 نائب مدير الوحدة استاذ بالكلية 4

 مقرر المركز استاذ بالكلية 5
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 االستشارات الطبية الشرعية وحدة 
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 الطبية الشرعية االستشارات مركز

 .جامعة الزقازيق -كلية الطب  -قسم الطب الشرعي و السموم : مقر المركز

 :أهداف المركز

المساهمة في خدمة العدالة  و القانون بان يكون المركز جهة علمية معملية  و استشارية  -1

مة مستقلة تختص بتقديم التقارير الطبية الشرعية في مجال الطب الشرعي  و السموم الالز

في مختلف القضايا الطبية الشرعية مما يساهم في سرعة البت في القضايا ذات الصبغة 

 (.الخطأ المهني ) الطبية الشرعية و في قضايا المسؤولية الطبية 

 .المعاونة في مجال التعليم و التدريب في مجال عالج السموم  و االدمان  -2

طب الشرعي و السموم االكلينيكية و المساهمة في رفع مستوي البحوث العلمية في مجال ال -3

التحاليل الطبية الشرعية التطبيقية للمتخصصين و الخبراء بالجامعات و وزارات الصحة و 

 .العدل و الداخلية و مراكز البحوث

التعاون مع قطاعات المجتمع المختلفة لمحاربة مشكلة تعاطي المخدرات و االسهام في رفع  -1

اطنين عن طريق تقديم خدمة االختبارات النوعية الجماعية الكفاءة الصحية و االداء للمو

 .السريعة

المساهمة في الحد من مشكلة تلوث البيئة و ذلك بالكشف عن ملوثات البيئة و عمل  -5

 .االختبارات لقياس نسب التلوث من المواد المختلفة و وضع الدراسات و التوصيات الالزمة

حية بمختلف المحافظات لتجنب مشكالت المساهمة في خدمة المرضي و القطاعات الص -1

األدوية في الدم و خاصة األمراض " معايرة"سوء استعمال األدوية بعمل التحاليل الكمية 

المزمنة مما يساهم في ترشيد جرعات الدواء لهؤالء المرضي و الوصول للتأثير العالجي 

ناقصة من الدواء الفعال بالجرعات المناسبة و تجنب مشكالت استعمال جرعات زائدة او 

 .الذي يمثل خطورة علي المرضي

 

يلتزم مركز االستشارات الطبية الشرعية بكلية الطب جامعة الزقازيق بتقديم : رسائل المركز

الخدمات االستشارية و التدريب في مجال الطب الشرعي و السموم بما يضمن خدمة المجتمع 

 .وتنمية البيئة

طبية الشرعية جامعة الزقازيق ان يكون احد المراكز يتطلع مركز االستشارات ال: الرؤية

 .المتميزة علي المستوي المحلي و االقليمي
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 لمركزتشكيل مجلس إدارة ا

 الصفة الوظيفة االسم م

 رئيس مجلس اإلدارة عميد الكلية عبدالسالم عيد عبدالسالم/ د.أ 2

 لشئون وكيل الكلية  وفاء فوزي حسين / د.أ 0
 وتنمية البيئةخدمة المجتمع 

 رئيس مجلس اإلدارة نائب

رئيس قسم الطب الشرعي  مديحة واصف محمد/ د.أ 3
 والسموم االكلينيكة

 مدير المركز

الطب الشرعي االستاذ بقسم  فاطمة يوسف فرحات/ د.أ 4

 والسموم االكلينيكة

 عضو

الطب الشرعي االستاذ بقسم  منار حامد عطية/ د.أ 5

 والسموم االكلينيكة

 عضو

 
 : انجازات الوحدة

البت في قضايا ذات الصبغة الطبية الشرعية و تجهيز تقارير طبية شرعية معتمدة من  -1

 .المركز

المساهمة في تدريب جميع طالب االمتياز علي معرفة اسس و اخالقيات مهنة الطب  -2

 (.رات االتصال امه) في دورات تعقد شهريا لالطباء االمتياز 

 .بية لوكالء النيابة بناء علي طلبهماالعداد لعقد دورات تدري -3

عقد ندوة عن كيفية تحرير و كتابة التقارير الطبية الشرعية بحضور كبير االطباء  -1

الشرعيين لمصلحة الطب الشرعي و نخبة من رجال القانون و عدد من المحامين و 

 .عدد من االطباء بالمستشفي الجامعي

ات ذات الطابع الخاص بعرض بوستر تم االشتراك في مهرجان البيئة و معرض الوحد -5

 . للمركز و توزيع مطويات حول انشطة المركز

 

 االستشارات الطبية الشرعية حدةر مقترح تطوي

تدريب معيدين ومدرسين مساعدين الطب الشرعي على كيفية دراسة القضايا وكتابة  -1

درست سابقا  ثم ما التقارير وتعريفهم بطبيعه عمل المركز وهذا من خالل عرض القضايا التى 

 .يستجد 

سيقوم أحد أعضاء هيئه التدريس بعرض القضيه ومناقشتها مع الموجودين أو يتم عرض 

القضيه ثم تناقش بعدها باسبوعين حيث يعطى فرصه لكل شخص بالتفكير فيها وعمل تقرير 

 .للتدريب



 دليل الوحدات ذات الطابع الخاص                                            قجامعة الزقازي

 0202اصدار يناير                                                   كلية الطب البشري

 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 

 

- :من خالل وحدةعمل دعايه لل-2

 فاق على يوم تعرض على الجميع عمل صفحه على الفيس بوك للمركز ويتم االت

االستشارات التى وردت الى الصفحه ويتم التشاور فيها والوصول الى رأى يرفع  

الحقا على الصفحه  وبالنسبه للحاالت التى تحتاج رأى سريع يتم الرد عليها  مباشره 

من خالل عضو هيئه تدريس على حسب جدول متفق عليه مع امكانيه وضع ارقام 

 .ايميالت للتواصل تليفونات او

 دراسه امكانيه وضع اعالن للمركز على موقع الجامعه. 

 ويتم  عمل بروشور للمركز يتضمن مجلس االداره والخدمات التى يقدمها المركز

 .توزيعه على كافه اقسام الكليه

 امكانيه التواصل مع نقابه المحامين. 

 وضع اعالنات للمركز عند المحاكم ونقابه المحامين. 

 : يط المشاركه وعمل دورات تدريبيه بالتعاون مع نقابه االطباءتنش -3

 المواضيع المقترحه للدورات التدريبيه التى ستتم من خالل المركز مثل  -

 Malpractice 

 physician- patient relationship 

 Consent 

 Professional secrecy 

 meeting andلتوليد لتنظيم امكانيه التواصل مع رؤساء االقسام مثل الجراحه والنساء وا-

seminars about malpractice – physician patient relationship 

النظر فى امكانيه االتفاق مع بعض المعامل سواء داخل الكليه او خارجها لعمل بعض -1

 .التحاليل مثل اختبارات اثبات النسب وعدوى نقص المناعه وغيرها وكتابه الرد عليها

 PCRفراد فى المعامل على االجهزه مع امكانيه  شراء جهاز مثل ال تدريب بعض اال-

 والعمل عليه من خالل المعمل المركزى للكليه
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 والبيئيةة يخدمات الصحالمركز 
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 ة والبيئيةيخدمات الصحالمركز : أسم الوحدة 

  ريم عباس/ د.أ: الوحدة  رئيس

قسم الصحة العامة الدور  –كاديمى االمعامل مبنى ال –كلية الطب البشرى : مقر الوحدة 

 الخامس 

  :أهداف المركز

ت المهنية االتقديم خدمة الكشف الطبى وعمل الفحوص المعملية لتشخيص الح-  -1

 ومتابعتها وعالجها 

الصحة المهنية والبيئة فى  لمشكالتستشارات الفنية وتصميم برامج الحلول االتقديم  -2

 مجال الصحة المهنية 

داء وتأهيل الكوادر العاملة فى مجال الصحة االورات التدريبية لرفع مستوى عقد الد -3

 المهنية 

 إجراء البحوث والدراسات فى مجال الصحة المهنية والبيئية  -1

 إجراء القياسات البيئية المرتبطة بالتعرضات المهنية المختلفة فى بيئة العمل  -5

الجديد فى مجال الصحة  عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل لدراسة ومتابعة -1

 المهنية والبيئية 

إصدار نشرات دورية وكتيبات إرشادية ومجلة علمية لزيادة الوعى الصحى بالصحة  -0

 بحاث والدراسات فى هذا المجال االالمهنية والبيئية وتشجيع 

هلية العاملة فى االالتعاون مع الجهات العلمية المحلية والدولية والخدمات الحكومية و -0

 لصحة المهنية والبيئية مجال ا

رسم خريطة للصحة المهنية بكافة المنشئات الصناعية بمحافظة الشرقية من حيث نوع  -7

النشاط والمخاطر المهنية والحالة الصحية للعاملين ووضع بيانات هذه الخريطة فى 

 مثل االأيدى متخذى القرار فى مجال التخطيط الصحى والبيئى 

  :إنجازات المركز

دورات فى مجال الصحة المهنية للعاملين بجامعة الزقازيق فى ابريل  تم عقد خمس (1

  2777ومايو 
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تم عقد دورة السالمة والصحة المهنية مجموعة وافدة من المملكة العربية السعودية  (2

  2777مايو  20الى  23فى الفترة من  1بالرياض وعددهم 

فى كلية الزراعة زمات والكوارث االعقد ورشة عمل تدريبية حول اسس مواجهات  (3

شتراك مع وكالة الكلية لشئون البيئية والمدير االب 2777جامعة الزقازيق فى ديسمبر 

  CIQAPالتنفيذى للمشروع بجامعة الزقازيق 

عقد سلسلة من الدورات التدريبية فى مجال السالمة والصحة المهنية لتدريب عمل مائة  (1

 دورات  1من العاملين بالجامعة حيث تم عقد 

للحصول على شهادة دولية معتمدة فى ) مدربين 0(عقد دورة تدريبية بالمركز عددهم تم  (5

 ساعة  37مدتها  OSHA وشااالمجال الصحة والسالمة المهنية وهى شهادة 

ستعانة بمدربين من المركز لعقد ورشة عمل بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق االتم  (1

 للتوعية بمبادئ السالمة والصحة المهنية 

دعوة المركز للمشاركة فى ندوة علمية بمدينة العاشر من رمضان أقامتها وزارة تم  (0

 القوى العاملة وجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان حول السالم والصحة المهنية 

ولية االسعافات االستعانة باعضاء المركز لعقد دورة تدريبية بكلية الصيدلة فى االتم  (0

 كلية الصيدلة ب CIQAP عضاءوحوادث العمل اال

شتراك فى مهرجان البيئة ومعرض الوحدات ذات الطابع الخاص بعرض بوستر االتم  (7

 للمركز وتوزيع مطويات حول أنشطة المركز 

أحمد رفعت عبد الغفار فى عقد اربع ورش عمل فى /د.ستعانة بعضو المركز ااالتم  (17

 اللبجامعة بنها خزمات االالسالمة فى السالمة والصحة المهنية ومواجهة الكوارث و

  2717شهرى فبراير ومارس 

تم دعوة المركز لحضور اللجنة بوزارة القوى العاملة السالم والصحة المهنية بالقاهرة  (11

 2770سنة  1للنظر فى تجديد الترخيص الذى حصل عليه المركز وهو الترخيص رقم 

ركز للتدريب حيث تم الموافقة على تجديد الترخيص الممنوح للم 17/3/2717وذلك يوم 

 النوعى والتخصص
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هاز العصبي بالبعد الثالث والتصويب جحدة الجراحات الوظيفية للو: اسم الوحدة 

 المجسم

  طارق عبدالباري/ د.أ: الوحدة  رئيس

 قسم جراحة مخ واعصاب –الدور السادس  –مستشفي الجراحة : مقر الوحدة 

  :أهداف المركز

 .طبيقاتهاية للجهاز العصبي بمختلف تتقديم الخدمة الصحية في مجال الجراحات الوظيف  -1

اجراء االبحاث العلمية في مجال الجراحات الوظيفية للجهاز العصبي باالشتراك مع  -2

 متخصصة في الجراحات الوظيفيةالمراكز العالمية ال

الخدمات التعليمية في مجال الجراحات الوظيفية وتدريب كوادر طبية محلية المشاركة  تقديم -3

تقنية في مجال الجراحات الوظيفية الجراحات الفعلية في النشاط العلمي متابعة تطورات ال

 .الوظيفية

 

- :كما تهدف الوحدة الي اجراء جراحات البعد الثالث لعالج امراض 

   الشلل الرعاش (1

 التقلص المتصلب –ير االرادية مثل اليد الرافعة الحركات غ (2

 االلم المزمن (3

 التشنج العصبي غير المستجيب للعالج الدوائي (1

 اهتزازات االطراف المزمنة (5

 االمراض النفسية المزمنة غير المستجيبة للعالج الدوائي (1

 جراحات الشلل التصلبي (0

 

 :الدورات التي عقدتها الوحدة 

1 Neurosurgical  intervention for oppssisve 

compulsive neurosis 

 15 يوم واحد

2 Neurosurgical  intervention for major 

depressive disorders35 

 37 يوم واحد

3 Stereotactic epileptic surgery 37 يوم واحد 
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 : البحوث والدراسات  

اسماء المشاركون في البحث  اسم البحث أو الدراسة

 الدراسة وأ

هة الج

المستفيدة من 

 البحث

 مدة البحث

بحث في عالج الشلل 

مرض باكون )الرعاش 

 (سون

 احمد يحيي ابراهيم /د

 احمد يحيي الحسيني  /د.أ

 مصطفي محيي الدين/د.أ

 سامي الشاذلي/د.أ

 كريستوفر هني/د.أ

وحدة 

الجراحات 

 الوظيفية

 /72005من 

الي 

11/2770 

 

 األجهزة الموجوة بالوحدة

 زنوع الجها م

 ( Laxel System )الكسل للتصويب المجسم  1

 Neurogenerator جهاز خلق االفه داخل المخ وانسجة الجهاز العصبي 2

 ( Surgiplan)جهاز محطة تحديد الهدف وضبط االفه  3

 

 المؤتمرات التي عقدتها الوحدة

مدة  اسم المؤتمر م

 المؤتمر

مكان عقد 

 المؤتمر

الجهة 

المسئولة عن 

 مؤتمرتنظيم ال

عدد 

المستفيدين 

 من المؤتمر

1 Update os stereo 

tactic surgery 

المركز العلمي  يوم

مستشفي )

 الجراحة الجديد

الكوادر  رئيس الجامعة

الطبية 

 المحلية

2 Stereo tactic 

surgery for 

Parkinson disease 

المركز العلمي  يوم

مستشفي )

 الجراحة الجديد

الكوادر  رئيس الجامعة

بية الط

المحلية 

وجامعات 

 اخري
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 لوحدةتشكيل مجلس إدارة ا

 الصفة الوظيفة االسم م

 رئيس مجلس اإلدارة عميد الكلية عبدالسالم عيد عبدالسالم/ د.أ 2

 لشئون وكيل الكلية  وفاء فوزي حسين / د.أ 0
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

ستاذ ورئيس قسم جراحة المخ ا طارق حسن عبدالباري/ د.أ 3
 واالعصاب

 مدير المركز

 عضو استاذ جراحة المخ واالعصاب محمود مصطفي طه/ د.أ 4

 عضو استاذ جراحة المخ واالعصاب حسني سالمة/ د.أ 5

مدرس جراحة المخ  عمرو محمد محمد البكري/ د  6
 واالعصاب

 عضو

 

 وهللا ولي التوفيق

  

 

 


