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 CIQAP المدٌر التنفٌذي لمشروع الجودة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :مقدمة ال
 

فً جمٌع أنحاء العالم ،  مستمر الطلب على التعلٌم الطبً فً تزاٌدان 
 .مما أدى إلى ازدٌاد الحاجة لتبادل وتطوٌر المعرفة

إلعطاء لمحة موجزة عن كلٌة الطب جامعة  تم تصمٌم هذا الكتاب
على أمل أن تتجاوز  الفرص المستقبلٌة الحدود الوطنٌة ، . الزقازٌق

 .تعلم األفراد كٌفٌة التفكٌر والعمل عبر الثقافاتأن ٌو 
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 نشاه الكليه
 

تعتبر و .الزقازيق جامعهب من اوائل الكليات التي انشئت بتعتبر كليه الط
نون صدر القائها حيث جامعة الزقازيق سابع جامعة مصرية من حيث تاريخ إنشا

 .4792في الرابع عشر من ابريل لعام الخاص بانشائها 
 

 تخطيط الكليه

 

 
 
 



2 

 

  الشهادات الدولية
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  التعليم الطبي جودةظام إدارة شهادة ن 

لمرحلةة التعليم الطبي لإدارة جودة  أنشأت كلية الطب جامعة الزقازيق نظام
: 7004ايةةةزو مواصةةة ات هيئةةةه القيةةةاة العالميةةةة لبةةةي و الةةةي  يالجامعيةةةة 
كمةةا يحقةةق المناسةةب مةةن كةةص مةةن المواصةة ات اممريكيةةه للتعلةةيم . 0000

 .درالية للتعليم الطبييالطبي و إرشادات الهيئة الدولية ال 
 

 

  "إدارة توفالو"لخدمة اهيئة إصدار شهادات 

أن كلية  "شركة محدودة ، مصدقة "توفالو ادارة  هيئة شهادة الخدمة تشهد 
طبق نظام إدارة الجودة للتعليم تالطب جامعة الزقازيق ، مصر أنشأت و

 في المعتمدة 0000:  7004لمرحلة الجامعية وفقا لصيزو ي لالطب
  .04/4/9000شهادة صالحة حتى الو. 04/4/0004
 

 

 ”CIQAP“مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد

بدأت الكليه مشروع الجوده و ،  لكليه الطبطار التطوير المستمر في ا
و  التعليم جودهلضمان  قوميةالالهيئةالتأهيل لصعتماد من خصل معايير 
ت اق بين كص من وزاره التعليم العالي امعتماد  و قد تم توقيع برتوكول ام

والي  بموجبه تحصل كليه الطب  0007اكتوبر  14وجامعه الزقازيق في 
 مليون جنيه مصر  من كص الطرفين ومن المزمع امنتهاء من 7علي 

 . 0040عام  مع بدايههيا المشروع  استكمال
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 :رسالة الكلية
داد أطباء أك اء للرعاية الصحية األساسية بإع الطب جامعة الزقازيق تلتزم كلية

قادرين على تلبية امحتياجات الصحية المتنوعة للمجتمع و تن يي السياسات القومية 
لإلصصح الصحي و يلك من خصل تقديم الكلية لبرامج في التعليم الطبي لمرحلتي 

طب هي من البكالوريوة و الدراسات العليا طبقا لمعايير الجودة الحديثة فكلية ال
في  0000:7004أوائل الكليات في  المنطقة العربية الحاصلة على شهادة األيزو 

مجال التعليم الطبي لمرحلة البكالوريوة ، كما تقوم الكلية بإجراء البحوث العلمية 

 .المتخصصة في شتى المجامت الطبية و تقديم الخدمات الصحية المتميزة للمجتمع

 
 :رؤية الكلية
متميزا على المستوى امقليمي و الطب جامعة الزقازيق ألن تكون كيانا  تتطلع كلية
المجتمع ويلك وفقا  تنميةفي مجال التعليم الطبي والبحث العلمي و العالمي

ألخصقيات المهنة من أجل تلبية احتياجات المجتمع اآلنية و المستقبلية من األطباء 
 .م في تقدم و نهضة الوطناألك اء و األبحاث العلمية  المتخصصة بما يسه

 

 :األهداف اإلستراتيجية للكلية 

تسعى كلية الطب البشرى، جامعة الزقازيق، لتحقيق األهداف امستراتيجية التالية 
 :9009حتى  9002 خصل ال ترة من

تطوير الهيكل التنظيمي و الوظي ي للكلية ،تطوير الخطة امستراتيجية شاملة  .4
لمساندة للعملية التعليمية و البحث العلمي و لتحسين الخدمات امدارية ا

 أنشطة خدمة المجتمع

 .وير أداء الجهاز اإلدار  بالكليةتنمية القدرات المهنية و تط .0

وضع مواثيق و نظم تراعي أخصقيات العمل و المهنة و البحث العلمي و  .1
  .تتسم بالعدل و الش افية و المساواة

بي بالكلية وتأهيل الكلية لصعتماد من دعم نظم إدارة ضمان جودة التعليم الط .2
  .قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و امعتماد

  .تطوير الموارد العلمية و بيئة العمل و التعليم بالكلية .3

  .تنمية الموارد الياتية المالية و المادية للكلية .4

  .تمعتحسين المشاركة المجتمعية  للكلية و تقديم خدمات وفق احتياجات المج .9

تحقيق التميز األكاديمي لكلية الطب جامعة الزقازيق على المستوى اإلقليمي  .8
 .و الدولي و كسب ثقة المجتمع

رفع ك اءة العملية التعليمية لتضمن تخريج طبيب متميز يو ك اءة عالية قادر  .7
 .على تلبية احتياجات المجتمع و حل مشكصته
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لثقافي و اة الوعي ال كر  و تطوير قدرات أعضاء هيئة التدرية و تنمي.40
 الحضار  لهم

          النهوض بالبحث العلمي الهادف و الوصول إلى مخرجات تطبيقية و تشجيع  .44
 امبتكارات العلمية

 

 :سٍبسخ اندٕدح
 

الخدمات ، تلتزم الكلية بتقديم اعلي درجات الجودة في التعليم الطبي 
 :ا عن طريق وسوف يتحقق هي .الصحية و البحوث العلمية

  تشغيل نظام ضمان الجودة المبني على متطلبات المواص ة أيزو
0000:7004. 

  تشجيع ودعم المهارات التدريسيه ألعضاء هيئة التدرية بالكلية. 
 المراجعة المستمرة وقياة ما تم انجازه من أهداف الجودة. 
  هيئه  أعضاءمن قبل جميع  الجودة سياسة إتباعالتأكد من فهم و

 .ية بالكليهالتدر
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 كل التنظيميالهي

 :للكليه وكالء 3يرأس الكليه عميد الكليه و يعاونه  

 .وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب-     

 .وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا و البحوث-     

 .وكيل الكليه لشئون البيئه و خدمه المجتمع-     

, ينيكيقسم اكل 99)  30اضافه الي رؤساء مجالس اقسام الكليه وعددهم  

 (اقسام اكاديميه 8و

 األقسبو انؼهًٍخ ثبنكهٍخ

 -التشريح مقس 

 -الكيمياء الحيوية قسم 

  الطفيليات قسم 

  علم االنسجه       قسم 

  علم األمراضقسم 

 قسم البكتريا 

  علم االدويهقسم 

  قسم علم وظائف األعضاء 

 الصحة العامة و طب الصناعات قسم 

  لباطنه العامةاقسم 
 -توطنةالم األمراضقسم 

  مراض القلب واألوعية الدمويةأقسم 

 قسم األمراض العصبية 
 قسم الجلدية 

 قسم االشعه 

 قسم الجراحة العامة 

 قسم جراحة المخ واألعصاب 

    م                               قسم العظا 

 
                                         

 

 
 
 

 قسم جراحة أنف وأين  

 -(حة العيونطب وجرا) الرمد  سمق 

  الشرعي و السموم الطبقسم 

 قسم األط ال  
                                          قسم التحاليل 

                                                                         قسم األمراض الصدرية                                 

                                     قسم األمراض النفسية 

  الروماتيزم والتأهيل                                                قسم 

 -                   قسم التخدير و الرعاية المركزة 

  النساء والتوليد                          قسم                                          

 قسم جراحة القلب والصدر                                                 

  المسالك البولية                          قسم 
                                                                               

 

 
 

 
-  

 

 

http://www.medicine.zu.edu.eg/Sens/Sensi.html
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انتؼهًٍٍخ األَشطخ  
 انجشَبيح انتؼهًًٍ -0

 انذساسخ اندبيؼٍخ 

 ثشايح انذساسبد 

 انًٕاسد انتؼهًٍٍخ -9

I- انًٕاسد انًبدٌخ 

 انًكتجبد 

 حفبانًت 

  (غشف انتششٌح)انًششحخ 

 ًيشكض انتؼهٍى انطج 

 قبػبد انًحبضشاد 

 انًؼبيم 
II-انًٕاسد انجششٌخ 

 أػضبء ٍْئخ انتذسٌس ٔيؼبٍَٔٓى

 انذػى انطالثً  -3

  انتسدٍم 

 ًًٌانذػى االكبد 

 ًانذػى انًبدي ٔاألختًبػ 

 أتحبد انطالة 
 

 انجشَبيح انتؼهًًٍ-1
 : انذساسخ اندبيؼٍخ - أ

ٔذنا  نًاُط لنيادر ةزشاة  جحى يعانصة بسَايصُاا لنحعهًٛاٙ لني اٙ بيسٚماة يُٓصٛاة

 .لن كانٕزٕٚض فٙ لنيب ٔلنصسلظة 

 انٍٓكم انتؼهًًٍ

 :يٍ لنًٕلة لنسئٛعٛة 66نيب ْٕع ازة عٍ  بسَايس ٔلظد يع لنحعهٛى لني ٙ بكهٛة ل

 
 انتششٌح 

 انكًٍٍبء انحٌٍٕخ 

 ًانفٍسٍٕنٕخ 

 االَسدخ ٔانخالٌب 

 انفبسيبكٕنٕخٍب 

 انجكتٍشٌب 

 انجبثٕنٕخٍب 

 انطفٍهٍبد 

 انشيذ 

 االَف ٔانزٌ ٔانحُدشح 

 ًًُٓانًدتًغ ٔانجٍئخ ٔانطت ان 

 انطت انششػً ٔانسًٕو اإلكهٍٍُكٍخ 

 يخانجبطُخ انؼب 

 طت االطفبل 

  اندشاحخ انؼبيخ 

 انتٕنٍذ ٔأيشاض انُسبء 



8 

 

 

 :انُست انًئٌٕخ نهذٔساد انتً تشكم يكَٕبد يختهفخ يٍ انٍٓكم األكبدًًٌ نهجشَبيح

 
ػذد انسبػبد نكم  انصف انًُٓح

 ثشَبيح

 انُسجخ انًئٌٕخ

 % 1.7 سبػخ042 انسُخ االٔنى انتششٌح

 % 1.7 سبػخ 042 انسُخ انثبٍَخ

 4.27 سبػخ 735 انسُخ االٔنى ء انحٌٍٕخانكًٍٍب% 

 %4.27 سبػخ 735 انسُخ انثبٍَخ

 ً6.3 سبػخ 072 انسُخ االٔنى انفٍسٍٕنٕخ% 

 %6.3 سبػخ 072 انسُخ انثبٍَخ

 3.6 سبػخ 702 انسُخ االٔنى االَسدخ ٔانخالٌب% 

 %3.6 سبػخ702 انسُخ انثبٍَخ

 5.4 سبػخ 782 انسُخ انثبنثخ بفبسيبكٕنٕخٍان% 

 4.5 سبػخ 752 انسُخ انثبنثخ انجكتٍشٌب% 

 1.7 سبػخ 042 انسُخ انثبنثخ انجبثٕنٕخٍب% 

 3.6 سبػخ 702 انسُخ انثبنثخ انطفٍهٍبد% 

 0,6 سبػخ 88 انسُخ انشاثؼخ انشيذ% 

 0.23 سبػخ 68 انسُخ انشاثؼخ االَف ٔاالرٌ ٔانحُدشح% 

  طت انًدتًغ ٔانجٍئخ

 ٔانطت انًًُٓ

 %5.8 سبػخ 794 انسُخ انشاثؼخ

  ًانطت انششػ

 ٔانسًٕو اإلكهٍٍُكٍخ

 %4.4 سبػخ 746 انسُخ انشاثؼخ

 1,7 042 سبػخ انسُخ انخبيسخ انجبطُخ انؼبيخ%  

 سبػخ730 انسُخ انخبيسخ طت االطفبل  %3,9 

  1,4 048 سبػخ انسُخ انسبدسخ اندشاحخ انؼبيخ%  

  انتٕنٍذ ٔأيشاض

 انُسبء

%3,9 730 سبػخ انسُخ انسبدسخ  

 ً3348سبػخ   ٕعانًد  %722 
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 انًُٓح انذساسً

 

َعصة ٔلنخدٚا عهى لنحشسٚط ، لنكًٛٛاء لنعٕٛٚة لني ٛة، لأل.: انسُخ األٔنى ٔانثبٍَخ 

 .ٔلنفعٕٛنٕشٙ

 :انؼهٕو االختًبػٍخ ٔانؼهٕو اإلَسبٍَخ

 لنهغة لالَصهٛصٚة ٔلنعاظب لالنٙ فٙ لنعُة لالٔنٗ

 عُة لنراَٛةلنعهٕو لالشحًاعٛة ٔلنعهٕو لإلَعاَٛة فٙ لن

 

ٔ  فازياكٕنٕشٛا لالكهُٛٛكٛةٚألنًُاعّ، عهى لنعهى لن اذٕنٕشٙ ،لن كحٛس: انسُخ انثبنثخ

 .عهى لنيفٛهٛات

 

لنسيد ،لالَف ٔلالذٌ ٔلنعُصسة، لنيب لنشسعٙ ٔلنعًٕو ، ؽب : انسُخ انشاثؼخ

 .لنًصحًع ٔلن ٛئة 

 .، ؽب لألؽفال لن اؽُّ لنعايّ: انسُخ انخبيسخ

 .لنصسلظةلنعاية، لنحٕنٛد ٔأيسلع لنُعاء: خانسُخ انسبدس

 :(االيتٍبص)سُخ انتذسٌت انطجً 

ظُة جدزٚ ٛة ٔخدنٓا ٚحدزر لنيدر فٙ لألقعاو لالكهُٛٛكٛة لألظاظٛة ٔكرن  جدزٚب 

 نكم ؽانب فٙ قعًٍٛ يٍ لألقعاو لنخاطة  لخحٛاز٘
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 األْذاف انتؼهًٍٍخ
 (NARS)لنمٕيٛة لالكاةًٚٛة لنًسشعٛة  يٍ لنًعاٚٛس (ILOS)جى أظحخدص لألْدلف لنحعهًٛٛة

 

 :أ انًؼشفخ
 :ظٕف ٚحعهى لنيدر لألجٙ

يعسفة لألظاض لنعهًٙ نهظعة ٔلنًسع ٔكرن  لظحخدلو لنياب فاٙ عادز لنعااالت لنشاائعة  -6-أ

 .فٙ يصحًعُا

ة عهاٗ عاٛياٍ أَمًحٓاا لنسئٛ كام، ٔلألَعااٌ  شعاى ظٛفة جسكٛب ٔٔ، ي ٛعٙيعسفة لنحيٕز لن -2-أ

   .لنًعحٕٖ لنعاو ٔلنًصٓس٘ ٔلنصصٚئٙ
ٔلنحااٙ ُٚمااس لنٛٓااا فااٙ أعؼاااء شعااى لالَعاااٌ  ٔظٛفااة  لنحسكٛااب ٔجغٛٛااس  يعسفااة ٔيُاقشااة  -3-أ

    .يخحهف لأليسلع
ٔكرن  ؽاس  لنٕقاٚاة ( لن كحٛسٚة ٔلنيفٛهٛة)فٙ لنًصحًع ( لنًعدٚة) لأليسلع لنعازٚة يعسفة  -4-أ

 .يُٓا ٔلنعدز

 . لنحٙ جؤذس عهٗ لنصعى ٔلنيسٚمة ألظاض لنصصٚئٙ نأليسلعٔطف ل  -5-أ

ٔلنر٘ ٚعحخدو فٙ  ظاظٙ يٍ ي اة  لنعهٕو لن ٕٛنٕشٛة ٔلنعهٕكٛة ٔلنعسٚسٚةلألً دأ لن ٔطف -6-أ

 .جعهٛم ٔظم لنًشكدت ٔلنحٙ جحعهق بانحشخٛض ٔلنعدز ٔلنٕقاٚة يٍ لأليسلع

عًاس لنًخحهفاة ٔيعسفاة لنحغٛٛاسلت فاٙ ْارل فحاسلت لنًُإ لنُفعاٙ لني ٛعاٙ فاٙ شًٛاع لنيعسفة -7-أ

 . يصٚد يٍ لنحمٛٛى ٔلنحفعٙلنعهٕك ٔلنحٙ جحيهب  
يعسفااة ةٔز لألظااسة ٔلنًصحًااع ٔلنرمافااة كعٕلياام يااؤذسة فااٙ ظاادٔخ لأليااسلع ٔلألظااحصابة  -8-أ

 .نهعدز

 .يعسفة جؤذٛس لنعٕليم لنرمافٛة ٔلألشحًاعٛة ٔلألقحظاةٚة ٔلنحازٚخٛة عهٗ طعة لألَعاٌ  -9-أ

بًاا فاٙ ذنا  لنعاسٚة ، ٔلنًٕلفماة  يُاقشة لٜذاز لنًحسج ة عهاٗ لنً ااة  لألخدقٛاة لألظاظاٛة -61-أ

 .لنٕلعٛة ، قٕل لنعمٛمة ، ٔلنعدلنة نسعاٚة لنًسػٗ

 . ًماْس لنعسٚسٚة ٔلنًخ سٚة ٔلالشعاعٛة نهًسعلنٔطف -66-أ

ة لنحٙ جؤكد لنيب لنً ُٙ عهٗ ٕبائٛة ٔلنً اة  لإلظظائٛلنظٓاز لنًعسفة لألظاظٛة نهيس  أ -62-أ

 .لألةنة

شاسض َٓاس لنًعسفاة لنفُٛاة إلةلزة لألياسلع لنًصيُاة بًاا فاٙ ذنا  يعسفاة جاؤذٛس لألياسلع  -63-أ

 .لنًصيُة

 .شسض يعسفة لظحٛاشات لنسعاٚة لنظعٛة نهعكاٌ ٔلنًصحًعات لنًحُٕعة عسقٛا -64-أ

لنسعاٚاة فاٙ لنًصحًاع بًاا فاٙ ذنا   حمادٚىنشسض لنًعسفة لألظاظٛة نهُمااو لنظاعٙ لنعاانًٙ  -65-أ

لنعٛاااةلت لنخازشٛااة ٔةٔز ٔكاااالت لنًصحًااع  ،ٔكاااالت لنظااعة ٔلني ٛااب ٔلنًعحشاافٛات ٔيسلكااص 

 .لنًعهٙ فٙ ْرل لنُماو

 

 ة انًٓبساد 
 
 :إذ ات لنمدزة عهٗ  ---------------انًٓبساد انفكشٌخ*

لنحمُٛاات لنحاٙ جعآم ج ااةل لَحصلع جٕلزٚخ ةقٛماة ؽ ٛاة شاايهة ٔيسكاصة ياٍ خادل جٕظٛاف  -6-ر

 .يعهٕيات لنًسٚغ

 .نٓا جعدٚدلنحٕقٛث لنًُاظبشايهة ٔلندقٛمة ٔلنفعانة ٔلن  ي ٛةلنفعٕطات لنيعسفة لخحٛاز   -2-ر

 .نظُع لنمسلزلت لنحشخٛظٛة ٔلنعدزأظحخدلو لخح ازلت يعًهٛة ٔةزلظات لشعاعٛة  -3-ر
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نحكااإٌ أظاظاااا نظاااُع لنماااسلزلت جمٛاااٛى يشاااكهة لنًاااسٚغ لني ٛاااة ٔٔػاااع فسػاااٛة ةقٛماااة  -4-ر

 .لنحشخٛظٛة ٔلنعدز

 .ع ٔجخفٛف لألعسلع ٔلنًعاَاةليسلأل ة لنسعاٚة نهٕقاٚة ٔلنعدز يٍ ٔػع ٔجُفٛر خي -5-ر

أٌ ٚاااديس عهاااٗ  ٔلعحًااااة َٓاااس شاااايم ٔيحعااادة لنحخظظاااات نسعاٚاااة لنًسػاااٗ  ٕظٛااافج -6-ر

 .لني ٛة ٔلنُفعٛة ٔلالشحًاعٛة عح ازلتلال

 
 :إذ ات لنمدزة عهٗ  ---------------ٔانؼًهٍخ انًٓبساد انًٍُٓخ*

 .جرمٛف لنًسػٗ بشؤٌ يشاكهٓى لنظعٛة ٔظرٓى عهٗ لعحًاة جشصٛع لنعهٕك لنظعٙ -6-خ

 (لالظحصابة جعاؽف )بُاء  ٔلظحخدلو لالظحًاع لنفعال ٔجعصٚص لنعدقة بٍٛ لنعهٕك-2-خ

ًسػااٗ جٕػااٛط نه ٔ ألخااسٖلنعدشٛااة ل لنيااس ٔ نهعماقٛسلني ٛااةلالظااحخدلو لنفعااال شااسض  -3-خ

 .أًْٛة لنيب لنٕقائٙ ٔجعصٚص لنظعة 

لنًشاااكم فااٙ   ٔذناا  شااسض جمُٛااة ةقٛمااة ألةلء لنحشااخٛض ٔإشااسلءلت لنياإلز  لنًشااحسكة -4-خ

 .ٛة لني ٛة ٔلنصسلظ

 .كهُٛٛكٛة، َمد ٔإةلزة لنًعهٕيات لال بعد، جعصٛم،لنمدزة عهٗ جُمٛى إذ ات  -5-خ

لنسظًة عهٗ ظد ظٕلء شفٓٛا ٔخيٛا ، يع لنًسػاٗ ٔأظاسْى ٔم إذ ات لنمدزة عهٗ لنحٕلط -6-خ

فاااٙ جُفٛااار ْااارِ  يعٓاااى  لنًعهٕياااات لٕح اااةنٚ، ٔلنااصيدء ٔرٛاااسْى لنااارٍٚ ٚصاااب عهاااٗ لألؽ ااااء أٌ 

 لنًعؤنٛات
لذ ااات لنماادزة عهااٗ لنعًاام بكفاااءة فااٙ فسٚااق عًاام ؽ ااٙ ٔكاارن  جم اام ٔجماادٚس يشااازكة  -7-خ

 .ٔذن  نحمدٚى لنسعاٚة لنظعٛة نألفسلة ٔلنًصحًعات لألظحشازٍٚٛ ٔلنًؤظعات لني ٛة لألخسٖ 

لذ ات لنمدزة عهٗ جمٛٛى لنعانة لنٕظٛفٛة ٔكرن  لنحخيٛؾ نحعدٚدت جصٚاد لنمادزة لنٕظٛفٛاة أٔ  -8-خ

 .جمهٛم لنخهم لنٕظٛفٙ

 .أةزلك ظدٔة لنمدزلت ٔيعسفة يحٗ ًٚكٍ ؽهب لنًعاعدة -9-خ

 .ت لني ٛة ٔلنحٙ جٓدة لنعٛاة بشكم ي اشسيعسفة لنحظسف لنًُاظب فٙ يخحهف لنعاال -61-خ

ظا م لنًعافماة )لذ ات لنمدزة عهٗ لظاحخدلو لنيسٚماة لنظاعٛعة الةلء لالظاعافات لألٔنٛاة  -66-خ

 (.عهٗ لنعٛاة لألظاظٛة
 
 
 :لذ ات لنمدزة عهٗ--------------انسهٕك/انًٕاقف*

لنًسػااٗ ٔلألظااس  عاسع ظااًات لنشخظااٛة نهشاافمة ، ٔلنظااد  ٔلنُصلْااة فااٙ لنعدقااات يااع -7-د

  .ٔلنًصحًعات لنًعهٛة ٔلنعايهٍٛ فٙ لنًصال لني ٙ
 يٓازلت يحيٕزة فٙ جٕفٛس لنًعهٕيات ٔلنسلظة نهًسػٗ ٔعائدجٓى عسع -2-ة

لنًسٚغ ٔعهٗ أًْٛة لنحٕلطم / لني ٛب  بٍٛ ععاظة لنقًٛة  يُاظ ة ني ٛعة لنعدقة  عسع -3-ة

 .ظسٔف لنًسػٗ لألظسٚة ٔلنرمافٛة ٔلنسٔظٛة يع لالَح اِ إنٗلنفعال  لنسأفة ٔ لالظحًاع،

 

إذ ات لنكفاءة لنًُٓٛة ٔلنًعاٚٛس لألخدقٛة لنعانٛة فٙ كم شاَب يٍ شٕلَاب لنًًازظاة لني ٛاة  -4-ة

 .عهٗ ٔشّ لنحعدٚد لنكفاءة ٔلنظد  ٔلنُصلْة ٔلنحعاؽف ٔلظحسلو لٜخسٍٚ ٔلنًٍُٓٛٛ

 الةةن ة عةةن للةةدفاع أساسةةا لتشةةكل  ألخصقةةيا والت كيةةر ، الةةياتي التقيةةيم علةةى القةةدرة يحمةةل -5-ة
 .المسؤول مجال  الطب  في والمواجهة 

فةي المنةاطق الري يةة )المحرومةة  اتواملتةزام لرفاهيةة المجتمعةاظهار الوعي امجتمةاعي  -4-د
 واستعدادها لرعاية المسنين( والحضرية ، وكبار السن

 .سكان والمجتمعات المتنوعة عرقياحتياجات المشرح الوعي والرعاية الصحية ال ريدة  -9-د
فهم لدور الطبيب في العمل مع وكامت المجتمع لمصةلحة المرضةى  والحاجةة إلةى  اظهار -8-د

 .التعاون مع اآلخرين في رعاية المريض وتعزيز الصحة العامة وخدمة المجتمع
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  .الرابعةمن السنة  محقيبدأ في وقت  ------التدريب العملي*

بجانةةب التةةدريب سةةنة  . ألخيةرةخةصل السةةنوات الةةثصث ا التةةدريب العملةةيلةةى الطالةب ع يحصةل
  .جامعة الزقازيق ياتواحدة في مستش 

لتحديةد  كلينيكيةةام اتالتةي هةي أسةاة لبنةاء كةل أهةداف الةدور األهداف التعليمية  تصيغ الكلية 
تصةةميم  لينيكيةةةكام األقسةةام  قسةةم مةةن لكةة وعلةةى  .المعرفةةة الصزمةةة والمهةةارات  المطلةةوب مةةن

 .أهدافها التعليمية الخاصة بها لتحقيق الك اءات المناسبة 
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 انؼهٍب انذساسبد ثشايح

 
" زقاااى لنااإشلز٘ هماااسلزلنحابعاااة ن 67/66/6973 ٚااإولنظااااةزة  هكهٛاااةن لندزلظاااات لنعهٛاااا الئعاااة 

 :ظدةت لٌ(716)

 لألقام عهاٗ ٚعحااز ةزشةلنًاشعاحٛس بًُٛاا فماؾ، دةٔلظ ظُة نًدة بسَايس ةزلظٙ عٍ ع ازة لندبهٕو

 فاٙ لألكاةًٚٛاة لنعاُة ٔج ادأ. َٔظاف ظإُلت 3 لألقام عهاٗ ٚعحااز لنادكحٕزلِ ٔةزشاة عايٍٛ نًدة

 .أظ ٕعا 41 عهٗ ٔجشحًم لنعُة لندزلظٛا. لنحعصٛم نحازٚخ ٔفما ٔأبسٚم لكحٕبس

 

 :انؼهٍب انذساسبد نطهجخ ٔانتسدٍم نهقجٕل كهٍخ انطت َظبو

 عهٛٓااا ٔلنًٕلفمااة ٔلنحعدٚااد لنحي ٛاق عًهٛااة ٔجصااس٘.  ظكٕيٛااة كهٛاة لنصقاااشٚق بصايعااة لنيااب ٛاةكه

ٔكٛام  لنكهٛاة نهدزلظاات  إشاسلف جعاث لندزلظاات لنعهٛاا قعاى فاٙ لنحُعاٛقيكحاب  خدل يٍ نهم ٕل

 :فما ندعح ازلت لنحانٙٔ  لنعهٛا

 لظحٛعار لنكهٛة نهيدر 

 لظحٛاشات ٔشلزة لنظعة 

 لنم ٕل يحيه ات ْٙٔ: 

 لندبهٕو ندزشة ٔلنصسلظة لنيب بكانٕزٕٚض .6

  ندزشة لنًاشعحٛسفٙ لنعهٕو  لني ٛة( شٛد ةزشة أةَٗ بعد) ٔلنصسلظة لنيب بكانٕزٕٚض .2

 .لالكهُٛٛكٛة لني ٛة لنحخظظات لألظاظٛة أٔ فٙ لظد

لألظاظٛة أٔ فٗ   ةكحٕزلِ لنعهٕو  لني ٛة ندزشة( شٛد ةزشة أةَٗ بعد) لنيب ياشعحٛس .3

 .ظات لني ٛة لالكهُٛٛكٛةلظد لنحخظ

 ؽسٚق عٍ يُفظم جي ٛق خدل يٍ ٔلنم ٕل  لألشاَب بانحعصٛم  نهيدر ٚعًط كًا .4

 .لنعانٙ لنحعهٛى ٔشلزة لألشاَب فٙ نهيدر  لنعاية لإلةلزة

ٔذن  بع ب لنٕلئط  كهٛة ؽب يًاذهة  ال ٚعًط نيانب لندزلظات لنعهٛا بانحعٕٚم يٍ  .5

 .ةلني ٛ لنًدلزض نًخحهف لنًخحهفة

 إناٗ لنعهٛاألنحٙ  جاؤة٘ لندزلظاات باسليس ياٍ 72 عهاٗ لنصقااشٚق بصايعاة لنياب جشحًم كهٛاة

 .فٙ لنيب  ةكحٕزلِ أٔ ياشعحٛس أٔ ةبهٕو ةزشة

 

 :حانًتٕفش خانتؼهًٍٍ يح ثبنجشا قبئًخ

 
 :فى انتخصصبد انتبنٍخ هذثهٕون بيحَثش07 اكهٍٍُكً ٌقذو ىقس07 --7

 ؽب لن اؽُة لنعاية .6

 لنُفعٛةاليسلع للالعظار ٔؽب  .2
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 لنمهب .3

 أيسلع لنظدز .4

 لنًحٕؽُة .5

 ٔلنحاْٛم ٛةلنسٔياجٛصيلاليسلع  .6

 .لنحُاظهٛة ٔلأليسلع لنصهدٚة لأليسلع .7

 ؽب لألؽفال .8

 لنصسلظة لنعاية .9

 شسلظة لنًعان  .61

 شسلظة لنعماو .66

 لالَف ٔلالذٌ ٔلنعُصسة .62

 لالشعة .63

 لالشعة لنعدشٛة .64

 لنيب لنشسعٗ ٔلنعًٕو .65

 لنسيد .66

 ليسلع  لنُعاء ٔلنحٕنٛد .67

 نحخدٚسل .68

 لنًصحًع ؽب .69

 ؽب لنظُاعات .21

 لنعًٕو لالكهُٛكٛة .26

ثشَبيح  3 2ٌقذيٕا ٔاالكهٍٍُكٍخ األسبسٍخفى انؼهٕو انطجٍخ  انتخصصبديٍ  قسى  01 -7

 :فى انتخصصبد انتبنٍخ نهحصٕل ػهً دسخخ انًبخستٍش

 لنحشسٚط  ياشعحٛس -6

 لألَعصة ٔلنخدٚا ياشعحٛس -2

  لنسئٛعٛة لنعٕٛٚة لنكًٛٛاء ياشعحٛس -3

 لنفعٕٛنٕشٙياشعحٛس  -4
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 لنيفٛهٛات  ياشعحٛس -5

 ياشعحٛس لن كحٛسٕٚنٕشٙ   -6

 لالكهُٛٛكٗ لنفازياكٕنٕشٗياشعحٛس  -7

 لن اذٕنٕشٙياشعحٛس  -8

 لن اؽُة لنعاية اشعحٛس ي -9

  لألؽفال ؽب   ياشعحٛس -61

  لإلكهُٛٛكٛة لن اذٕنٕشٛاياشعحٛس  -66

 لاليسلع لنظدزٚة  ياشعحٛس -62

 لنُفعٛة ٔلأليسلع لألعظار ؽب   ياشعحٛس -63

 ٔلالٔعٛة لنًٕٚة لنمهب ليسلع ياشعحٛس  -64

 .ٔلنحاْٛم لاليسلع لنسٔياجٛصيٛة  ياشعحٛس  -65

  لنحُاظهٛة ٔلأليسلع لنصهدٚة لأليسلع ؽب  ياشعحٛس -66

  لاليسلع لنًحٕؽُة ياشعحٛس  -67

 لنظُاعات ؽب  ياشعحٛس  -68

  لألظسة ياشعحٛس ؽب -69

  ؽب لنًصحًع  ياشعحٛس  -21

 لالكهُٛٛكٛة لنعًٕو عهىياشعحٛس   -26

 لالكهُٛٛكٛة لنعًٕو ٔعهى نشسعٙل لنيب  ياشعحٛس  -22

  لنعٌٕٛ شسلظة لنسيد ٔ  ياشعحٛس  -23

 لألَف ٔلألذٌ ٔلنعُصسة   ياشعحٛس -24

 ٔلنحٕنٛد لنُعاء أيسلع ياشعحٛس -25

  لألشعة ياشعحٛس  -26

 لنصسلظة لنعايةياشعحٛس  -27

  شسلظة لنعماوياشعحٛس  -28
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 لنحخدٚس ياشعحٛس  -29

 شسلظة لنًعان  لن ٕنٛةياشعحٛس  -31

 

 

َممبيح ثش 37 ٌقممذيٕا ٔاالكهٍٍُكٍممخ األسبسممٍخفممى انؼهممٕو انطجٍممخ  دانتخصصممبيممٍ قسممى  32  --

 :نهحصٕل ػهً دسخخ انذكتٕساح فى انتخصصبد انتبنٍخ

 لنحشسٚط  فٙ ةكحٕزلة -6

 لألَعصة ٔلنخدٚا فٙ ةكحٕزلة  -2

  لنسئٛعٛة لنعٕٛٚة لنكًٛٛاء فٙ  ةكحٕزلة -3

 لنفعٕٛنٕشٙ ةكحٕزلة  فٙ -4

 فٛهٛاتلني فٙ لألظاظٛة لني ٛة لنعهٕو فٙ ةكحٕزلة -5

 لن كحٛسٕٚنٕشٙ  فٙ  ةكحٕزلة   -6

  لنفازياكٕنٕشٛا لالكهُٛٛكٛة  فٙ  ةكحٕزلة  -7

 لن اذٕنٕشٙ فٙ ةكحٕزلة  -8

 لن اؽُة لنعاية ؽب ةكحٕزلة فٙ -9

  لألؽفال فٙ ؽب  ةكحٕزلة -61

  لإلكهُٛٛكٛة لن اذٕنٕشٛا ةكحٕزلة فٙ -66

 لاليسلع لنظدزٚة فٙ ةكحٕزلة -62

 لنُفعٛة ٔلأليسلع لألعظار ؽب  ةكحٕزلة فٙ -63

 ٔلالٔعٛة لنديٕٚة لنمهبليسلع   فٙ ةكحٕزلة  -64

 .ٔلنحاْٛم لاليسلع لنسٔياجٛصيٛة فٙ ةكحٕزلة  -65

  لنحُاظهٛة ٔلأليسلع لنصهدٚة لأليسلع ؽب فٙ ةكحٕزلة -66

 ةكحٕزلة فٙ لاليسلع لنًحٕؽُة -67

 لنظُاعات ةكحٕزلة فٙ ؽب  -68

  لألظسة ةكحٕزلة ؽب -69

  لنشسعٙ لنيب فٙ ةكحٕزلة  -21
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 هُٛٛكٛةلالك لنعًٕو ةكحٕزلة عهى  -26

 لالكهُٛٛكٛة لنعًٕو ٔعهى لنشسعٙ لنيب ةكحٕزلة فٙ -22

  لنعٌٕٛ شسلظة فٙ لنسيد ٔ ةكحٕزلة  -23

 لألَف ٔلألذٌ ٔلنعُصسة  فٙ ةكحٕزلة -24

 ٔلنحٕنٛد لنُعاء أيسلع فٙ ةكحٕزلة -25

  ةكحٕزلة لألشعة  -26

 ةكحٕزلة فٙ لنصسلظة لنعاية  -27

  شسلظة لنعماو ةكحٕزلة  فٙ -28

 لنحخدٚس ةكحٕزلة فٙ -29

 شسلظة لنًعان  لن ٕنٛةةكحٕزلة فٙ  -31
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  يكح ة لنيه ّ -6

  21871: عدة لنكحب . 

  أٚاو فٙ لألظ ٕع 6ظاعات ٕٚيٛا ،  8لنًكح ة ٚحى فحعٓا نًدة . 

شسٔع يسشع عهًٗ فٙ قاعدة لن ٛاَات يٍ خدل ي  3349نٗ لٔقد جى زفع ظٕ

 WWW.eulc.edu.eg. لنًكح ات لنًظسٚة عهٗ ش كة لالجظاالت لنعانًٛة

 
 :  يكح اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة لندزلظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات لنعهٛاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -2

 . لنًكح ااااااااة ْاااااااااٙ لنًعااااااااؤٔنة عاااااااااٍ لقحُااااااااااء لناااااااادٔزٚات ٔلن عااااااااإخ لنعهًٛاااااااااة 

نحاادزٚط لنًكح ااة يعااؤٔنة أٚؼااا عااٍ إطاادلز َشااسة ةٔزٚااة نه اااظرٍٛ ٔلعؼاااء ْٛئااة ل 

 . ٔفٓسظاااااااة ٔجظاااااااُٛف يمحُٛاااااااات لنًكح اااااااة نحعااااااآٛم لظاااااااحخدلو ْااااااارِ لنًًحهكاااااااات

 . 24873: عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة لنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادٔزٚات  

 . ظاااااااااااااااااااااعات ٕٚيٛااااااااااااااااااااا 8ٚااااااااااااااااااااحى فااااااااااااااااااااحط لنًكح ااااااااااااااااااااة نًاااااااااااااااااااادة  

ةٔزٚااة ةٔنٛااة فااٙ قاعاادة لن ٛاَااات أذُاااء ٔػااع يشااسٔع  6611ٔقااد جااى زفااع ظاإلنٗ  

 .W.eulc.edu.egWWلنًكح ات لنًظسٚة 

 

  :(لنسقًٛاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة)لإلنكحسَٔٛاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  لنًكح اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة -3
    

 . لنًكح ااااااة لنسقًٛااااااة ْاااااااٙ ٔلظاااااادة يااااااٍ أْاااااااى لألةٔلت نحعمٛااااااق يًٓااااااة نهكهٛاااااااة 

فٓٗ جًد لنيدر  بانًهخظات ، ٔلنُض لنكايم نهًماالت ،ٔ لنًصدت لني ٛاة ، ٔلنكحاب 

عهااٗ لالَحسَااث  ٔقٕلعااد لن ٛاَااات، لني ٛااة عهااٗ لالَحسَااث ، ٔبعاإخ لندزلظااات لنعهٛااا 

 . ٔلالظحشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازلت لني ٛاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة نه عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإخ

 . ُْٔاااك جياإز ك ٛااس فااٙ لنخااديات لنًكح ٛااة نه اااظرٍٛ ٔلنياادر ناادُٚا نحعمٛااق زظااانحُا 

جعحاإ٘ لنًكح ااة عهااٗ لنعدٚااد يااٍ أشٓااصة لنكً ٛاإجس لنًحظااهة بشاا كة عانٛااة لنعااسعة  ٔ

 (. لإلَحسَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااث ٔلإلَحسلَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااث)

 : ٔلنحٙ جمدو يعاعدلت ك ٛسة نه ااظرٍٛ جشاًم  ٔلنًكح ة جسج ؾ بمٕلعد لن ٛاَات بانصايعة 

  قٕلعد لن ٛاَات كايهة :--  

 EBSCO  نه عد لألكاةًٚٙ لالٔل 

  يٕقعElsevier science direct 

 Scopus  

  زلبؾspringer  

 Journals  @ ovid (lww) 

 Books @ ovid (lww) 

http://www.eulc.edu.eg/
http://www.eulc.edu.eg/
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 Ovid CAB Abstract 1990- present 

 Ovid CAB Glopal health 19738- present 

 Ovid MEDLINE (1996 to present) 

 Ovid MEDLINE (1966 to present) 

 Ovid MEDLINE In process 

 Ovid OLMEDLINE (R) (1950 to 1965) 

 Wilson Humanities abstract Full Text 

يٍ أشم جعمٛق أْدلف لنًكح ة نهعًم بانعاد لألقظاٗ فااٌ يإظفٙ لنًكح اة قاد جاى جادزٚ ٓى عهاٗ  

لن عد عٍ يٕلقاع شدٚادة ، ٔقاد جاى ْارل لنحادزٚب ةلخام لنكهٛاة فاٙ ظؼإز يُادٔبٍٛ ياٍ أظانٛب 

 . لنصايعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة ٔخازشٓاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

باظرا يٍ أعؼاء ْٛئة لنحادزٚط ( 6615) 31/7/2118ظحٗ  6/7/2117لظحم هث لنًكح ة يٍ 

ٔلنكهٛات لألخسٖ يرم كهٛة لنظاٛدنة ٔلنعهإو ٔلنحًاسٚغ ، كهٛاة لنياب شايعاة لألشْاس ٔبعاغ 

 . ٍ ةٔل أشُ ٛااااااة يراااااام يانٛصٚااااااا ٔلنعاااااإةلٌ ٔفهعاااااايٍٛ ٔةٔل عسبٛااااااة أخااااااسٖلنيه ااااااة ياااااا

ٔقد لظحخديث لنًكح ة لنسقًٛة فٙ يصال جدزٚب ؽدر لندزلظات لنعهٛا يٍ ةزشاات لنًاشعاحٛس  

 فٙ شًٛع لنحخظظات ظٕل لظحخدلو جي ٛمات لنعاظب لٜنٙ . ٔلندكحٕزلِ فٙ لنيب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 



20 

 

 ايبكٍ انذساسخ 

 ػذد انكشاسً ػذد يٍ األيبكٍ                               سخايبكٍ انذسا

   ي اَٗ أكاةًٚٛة

 611 2 قاعة لنًعاػسلت

 311 2 قاعة لنًعاػسلت

 81 66 يخح سلت لنيدر                                 

 يخح اااااااااااااااسلت لالبعااااااااااااااااخ                                

 

66 61 

 81 61 ًٚٛةفظٕل فٙ لالقعاو لألكاة

 رسف 6  6 لنًشسظة

  6 يحعف لنحشسٚط                                     

 211 6 يحعف لنيب لنشسعٙ

يعحشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافٗ 

   لألٔزلو                        
         

6 636 

 42 6       يعحشفٗ ي ازك                              

 48 6               يعحشفٗ لنعدو                       

 251 2              يعحشفٗ لنصسلظة                      

 41 31 يعحشفٙ لنيٕلز 

   يعحشفٗ طٛدَأٖ

   يعحشفٗ لنعدز لالقحظاةٖ

 51 2 لنًسكص لنعهًٙ                                                                            

 2 21 

 2 251 

 51 33 لنعٛاةلت لنخازشٛة

 51 أياكٍ ةزلظٛة 2 

 75 أياكٍ ةزلظٛة 2 

 98 4                              لنعايةيعحشفٗ لن اؽُة  

 2679 628 لنعدة لإلشًانٙ                                

 

 

 

 لنكً ٕٛجس ٔلإلَحسَث)جى جصٓٛص شًٛع لالقعاو بًعحهصيات لنحعهٛى لإلنكحسَٔٙ  -

. (ٔلإلَحسلَث  

. ٓا يكح ة جعحٕ٘ عهٗ لنكحب لنعهًٛةبيعمى لألقعاو   -  
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يع خدية  ٛع لألقعاو لنعاية ٔلنخاطةعهٗ شً جعحٕ٘  يعحشفٛات 9 كهٛة لنيب ؼىج - 

عدة ك ٛس يٍ لنعًدء لنرٍٚ ٚصٔزٌٔ . لنعٛاةلت لنخازشٛة ٔلنحُٕٚى لندلخهٗ ٔلنيٕلز  ،

سٚؼا ، ًٚرم فسطة يًحاشة نهحعهى نيه ة لنكهٛة ي 67،111لنًعحشفٛات ظُٕٚا ، جمسٚ ا 

 ٔلندزلظات لنعهٛا فٙ كهٛة لنيب ، شايعة لنصقاشٚق

 

    انًششحخ

 

  ؽان ا ٔؽان ة نهحدزٚط ( 61)ْٔٗ يمعًة لنٗ ظحة رسف كم رسفة جعحٕعب

لنعًهٙ نٛحى لنحدزٚط فٗ  كم يصًٕعة يٍ ق م يصًٕعة  جحؤنف يٍ لظحاذ ٔ 

 . نًدزظٍٛ لنًعاعدٍٚيدزض ٔلظد ل

 ُْاك يخح س إلعدلة عُٛات نه عد لنعهًٙ ةلخم لنًشسظة. 

 

   ُْٕ٘ٔاك ٔظدة ظًعٛة بظسٚة نهدزلظة ةلخم لنًشسظة نهحعهٛى ، ْٔٗ جعح

 .أشٓصة جهفصٌٕٚ ٔفٛدٕٚ ، ٚحى جصٔٚد كم ٔلظد بعًاعة نهسأض( 61)عهٗ 

 ٔ ُْاك يصًٕعة يٍ لألشسؽة ج ٍٛ لنحشسٚط نصًٛع أشصلء لنصعى. 

 

 يتحف انتششٌح

ْرل لنًحعف ٚعحم َظف لنًعاظة لإلشًانٛة نهمعى كًا لَّ أك س يحعف فٙ يظس ، كًا 

 ذكس يٍ ق م أظاجرة يٍ لنصايعات لنًظسٚة لألخسٖ.

 لنًحعف يمعى إنٗ لنغسف لنحٙ جعحٕ٘ عهٗ عُٛات فٗ ششاز يع لألٔزل  لنًسفمة 

 ٔلنحٗ بٓا شسظا ٔلفٛا.

 

انجبثٕنٕخًيتحف   
عُٛة نأليسلع لنصسلظٛة لنحٙ جغيٙ لنًُاؽق لنحٙ  211حعف عهٗ ظٕلنٙ ٚعحٕ٘ لنً

.جًث ةزلظحٓا يٍ ق م لنيدر  

 ؽدر لنًسظهة لنصايعٛة ٔبعغ ؽدر لندزلظات لنعهٛا ٔٚعحفٛد يٍ ْرل لنًحعف   

 

 يتحف انطت انششػى
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لن عإخ ٔٚحكإٌ يٍ ي ُاٗ يكح اة لالٔل جؤظط  يحعف نهيب لنشسعٙ ٔعهى لنعًٕو فٙ لنيابق 

 .رااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسف 3يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٍ 

ٔلنعُٛات جغيٙ شًٛع لنًٕلػاٛع  211ٔٚعحٕ٘ لنًحعف عهٗ عدة ك ٛس يٍ لنعُٛات ٚظم إنٗ  

رسف  ٔفماا نعصاى 3ٚحى جٕشٚع لنعُٛات ٔلنصازلت فٗ لنصشاز لنشفاف فٗ . فٙ لنًُاْس لندزلظٛة

 كم رسفة 

 

II -انًصبدس انجششٌخ 

 

 أعؼاء ْٛئة لنحدزٚط 

 

، كاٌ عدة أعؼاء ْٛئة لنحدزٚط  2119-2118 فٙ لنعاو لندزلظٙ• 

، فٙ ظٍٛ كاٌ ؽدر  4951، ٔعدة ؽدر لنكهٛة  2156لنًحفسرٍٛ 

 . 6261لندزلظات لنعهٛا 

، فٙ ظٍٛ ًٚرم  353، ٔ ًٚرم لألظاجرة لنًعاعدٍٚ  631ٔلألظاجرة جًرم • 

يٍ  777ٔلنًعٛدٍٚ ًٚرهٕل  ًٌٔعاعدلنيدزظا  ٔلنًدزظٌٕ  549لنًدزظٌٕ 

 . أعؼاء ْٛئة لنحدزٚط يصًٕع

 3يٍ لألؽ اء لنًمًٍٛٛ  ٚعًهٌٕ بدٔلو كايم فٙ ٔظائف يؤقحة نًدة  311• 

 . ظُٕلت

 7316  يٕظف ، ٔيًسػٍٛ ٔفٍُٛٛ ٚعًهٌٕ فٙ ٔظٛفة ةلئًة بدٔلو كايم

 . فٙ لنًعحشفٛات

                                                                                           

                        

ْرل . عدة ك ٛس يٍ أعؼاء ْٛئة لنحدزٚط لنًؤْهٍٛ جؤْٛد عانٛا ٕٚشد بانكهٛة

ؽس  ٔ عحًسة ، فٙ لنهغة لإلَصهٛصٚة لنحؤْٛم ْٕ َحٛصة ندٔزلت جدزٚ ٛة ي

ْرِ لندٔزلت . ٔلنكً ٕٛجس ٔلإلظظاءلت ٔيٓازلت لالجظال لنعدٚرة لنحعهٛى

ٔقد أَشئ يسكص لنحعهٛى لني ٙ . نحدزٚط لنً حدئٍٛٔلش ة ألعؼاء ْٛئة ل

ٍ كفاءلت أعؼاء ْٛئة لنحدزٚط فٙ لنحعهٛى ٔلنحمٛٛى ٔلظدة ٛلنر٘ ٚعح س جعع

انهٕلئط لنصايعٛة أَشؤت ٔظدة فٔباإلػافة إنٗ ذن  . يٍ يٓايّ لنسئٛعٛة

 . لنصٕةة فٙ لنكهٛة نؼًاٌ لنصٕةة لنعانٛة فٗ عًهٛة لنحعهٛى ةلخم لنكهٛة 

  

 لدعم الطالبيا-3
 

-Iالتحاق الطصب 
لس جامعة الزقازيق كلية حكوميةة يةتم التحةاق الطةصب بهةا وفقةا للةوائ  كلية الطب مج  ال

 امعلي للجامعات
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ٔٚاااحى . ةٌٔ جًٛٛاااص  ذماااافٙ أٔ ةُٚاااٙ  لنكهٛاااةْااارِ لنهااإلئط جاااُمى عًهٛاااة لنم ااإل ياااٍ خااادل 

شسلف ٔشلزة لنحعهاٛى لنعاانٙ جعث إ حُعٛقلالخحٛازٔلنًٕلفمة عهٗ لنم ٕل عٍ ؽسٚق يكحب لن

 : يا ٚهٙ سلعٙلنحٙ ج

 ظعة لنكهٛة  عهٙ جعًم لنيدر 

 لنًعهٙهًعحٕٖ نلنم ٕل ٔفما  ةزشات 

 ٙلنحٕشٚع لنصغسلف 

 ْٙٔ شسٔؽ لنم ٕل: 

 شٓاةة لنرإَٚة لنعاية أٔ يا ٚعاةنٓا 

لنيدر لالشاَب نٓى ظق لالنحعا  بانكهٛة بحمدٚى شٓاةلت لٔيهفات يخحهفة  

 ل ٔشلزة لنحعهٛى لنعانٙجُمى يٍ خد

 لخحٛاز لنكهٛة جحى عٍ ؽسٚق لنيانب 

لنحعكى فٙ لَحمال ؽانب يٍ كهٛة يعاةنة نكهٛة لنيب ُٚمًٓا ظٛاظة يصهط  

 .لنحعهٛى لنعانٙ
   

-IIو الجماعي الدعم األكاديمي 

 

 .إنٗ يعاعدة إػافٛة ٌٕعحاشٚ لنرٍٚ نهيدر صهعات جعهًٛٛةنكهٛة لنى ٛجُمٚحًرم فٙ   

 .  لناااااااااااااااادعى نشااااااااااااااااحٙ لَاااااااااااااااإلععدٚاااااااااااااااادة ى ٔػااااااااااااااااع ٔظااااااااااااااااائم ٔٚااااااااااااااااح 
 : ٕظائم  لن ْرِ ٔيٍ بٍٛ

 جُاقؼاااااااااااااااااااات  ل٘ يكرفاااااااااااااااااااة نحعااااااااااااااااااإٚغٔ ةٔزلت عماااااااااااااااااااد باااااااااااااااااااسليس -
 . اتعٔٔلنًشاس يرام لألَشاية لنؼاعف حمٕٚة َمااؽإشسلك لنيدر فٙ برل شٕٓة إػافٛة ن -
 . ت لنحظااااااااااااااااااااااااااعٛعٛةعمااااااااااااااااااااااااااد ةٔزلت لنظااااااااااااااااااااااااااٛف ٔلاليحعاَااااااااااااااااااااااااااا -
 لنكاظاٛث ٔ يرام أشاسؽة لنًعحخدية فاٙ ذنا  لنحعهى لنرلجٙ ٔلنًٕلة ٔ دزلظةلنجمدٚى ٔظائم  -

 . لنًعاكاااة ٔلنٕظااائؾ لنًحعاادةةأظااانٛب   يراام لنعدٚرااة لنًعاااعدة ٔظااائمٔ لظااحخدلو لنفٛاادٕٚ ، 
 ةٔنٛااااااااااة   أٔ يااااااااااُط ؽ ٛااااااااااة ةعااااااااااى شٓااااااااااات نهعظاااااااااإل عهااااااااااٗ لالشااااااااااحسلك - 
لندلخهٛاة ٔلنمٕلعاد  لنكهٛاة ٔفماا نهإلئط ًٍٛحخهفالننهيدر  بانُع ة لزكهٛة ٚؤخر لنمسلن يصهط -

 لنعاية نهصايعة 

 

لن ااسليس  ٕٚػااط نٓااى لناار٘ كحااار ةنٛاام لنيانااببانُعاا ة نياادر لنكهٛااة لنصاادة ٚااحى جعااهًٛٓى 

 .نيه ةل ٔلنصدلٔل ٔلنهٕلئط ٔأَشية

  
سَااايس لندزلظاٙ نصًٛااع يٕلطافات لن بانُعاا ة نيادر لندزلظااات لنعهٛاا لنصاادة ٚمادو نٓااى  أياا 

 .لندزلظات لنعهٛا  كم جخظظاتحٕفس أٚؼا عهٗ أقسلص يديصة نٚ لنحخظظات ٔ

 

  

-III امجتماعي و الماد  الدعم:  

 

 ياٍ ق ام إةلزةجمادو لندعى لنًانٙ ٔلنخديات لنظاعٛة لإلقاية ٔ  أَشية لنيدر ٔ بانُع ة إنٙ 

 . عاااااااااااااانٙلنحعهاااااااااااااٛى لن ماااااااااااااا نمٕلعاااااااااااااد ٔأَمًاااااااااااااة ٔشلزةلنشااااااااااااا ار ٔفزعاٚاااااااااااااة 

 :  أرٛاااااااااس زظاااااااااًٛ النياااااااااب نهيااااااااادر لنااااااااادعى لنًاااااااااانٙ زظاااااااااًٛ ةجااااااااإفس كهٛااااااااا

نشااسٔؽ لزعاٚااة لنشاا ار  جاإفس أَمًااة، ٔ يصاَااالنعااانٙ فااٙ يظااس  ٚعح ااس لنحعهااٛى : زظااًٛا

 . فٙ لنًسظهة لنصايعٛة لنكهٛةشسلءلت نحٕفٛس لنًعاعدلت لنًانٛة ٔلنحعهًٛٛة نيدر لإلٔ
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  نهًدبط لنًعحعًهة ٔرٛسْا يٍ لنًٕلة  يعسػا ظُٕٚا لنش ار ٚسجبزعاٚة   قياع

 .لنغرلئٛة بؤظعاز يعمٕنة كٕظٛهة نًعاعدة لنيدر لنرٍٚ ٚعحاشٌٕ إنٗ لندعى لنًانٙ

  زعاٚة لنش ار لندعى لنًانٙ ٔلالشحًاعٙ  نًعاعدة لنيدر لنرٍٚ ٚعحاشٌٕ إةلزة  ٔ جمدو

 : يٍ خدل  لندعىإنٗ 

  ًٛةٔظائم جعهٛجٕفٛس لنكحب ٔأيٕلل َمدٚة ٔ -- 6

جٕفٛس لندعى لالشحًاعٙ نًعاعدة لنيدر عهٗ لنحغهب عهٗ لنًشاكم لالشحًاعٛة  -- 2

 ٔلنُفعٛة 

جٕفٛس لنخديات لنظعٛة نصًٛع لنيدر لنرٍٚ ٚشًهٓى لنحؤيٍٛ لنظعٙ ، ًٔٚكٍ أٌ  -- 3

 أٔر فٙ لنصايعة ديلنًعحشفٗ بجحهمٗ لنعدز ٔلنسعاٚة لني ٛة يٍ خدل لنحؤيٍٛ لنظعٙ 

 .لنكهٛةلنعٛاةة لنظعٛة فٙ يٍ خدل 

   لنعكٕيٙظُدٔ  لن ٍدعى يجٔ شخظٛة ٔظسٚة رعًهٛة ةعى لنيد. 

ٚغيٙ لنصٕلَب لالشحًاعٛة ٔلنحسفٛٓٛة  ،لنش ارزعاٚة إةلزة  ٘ جمديّربسَايس ةعى لنيدر لن   

 : دعى لنيدر يٍ خدل ن

 جُمٛى أَشية جسفٛٓٛة ٔزظدت ةلخم يظس ٔخازشٓا  6

 لنيب ةلخم ٔخازز يظس  كهٛاتيدر بٍٛ ى ج اةل لنٛجُم 2

كهٛة عٍ كم لن يٍ أظحاذ إشسلف ٚهصو ٔشٕةلالشحًاعٛة لنحٙ ٚؤةٚٓا لنيدر  ععكسلتًلن 3

 . يععكس

كسة لنمدو  لنعهة،كسة : لنًٕشٕةة بانكهٛة ٔلنحٙ جُمى نٓا يعابماتة ٛلنسٚاػ يٍ أيرهة لألَشية

 .كًةٔلنكازلجّٛ ٔجُط لنيأنة ٔلنكسة لنيائسة ٔلنًد

  

IV – واألسرالطلبة  تحادإ: 

 

خاادل كهٛااة ظٛااد ٚااحى لَحخااار لألعؼاااء يااٍ لنفااٙ  ةلنياادر ْاإ يُمًااة َشااي إجعاااة•  

 . هياااااااااااااااااااااااااادر فااااااااااااااااااااااااااٙ لنكهٛااااااااااااااااااااااااااةلنحظاااااااااااااااااااااااااإٚث لنعااااااااااااااااااااااااااس ن

شادلٔل  يرام نيانابباانكهٛة لنحٙ نٓا طاهة ي اشاسة ببعغ لنعًهٛات  ٚشازك لإلجعاة فٙ• 

 . لاليحعاَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات لنًعاػاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسلت ٔيٕلعٛاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد

ْٛئاة لنحادزٚط فاٙ  إلةلزة اتقحسلظالالعاٍ َمام لنشاكأٖ ٔ لنًعئٕل ٕنيدر ْلجعاة ل• 

  بانكهٛاااااااااااة خااااااااااادياتلنشًٛاااااااااااع لنصٕلَاااااااااااب لنًحعهماااااااااااة بانعًهٛاااااااااااة لنحعهًٛٛاااااااااااة ٔ

 يحيٕزة لظس61 أكرس يٍ ٕٚشد كهٛة ٔلن فٙ لألظسٔعدٔة عهٗ ذن  ، ٚحى جي ٛق َماو • 

 . مافٛااااااااةلنر ٔلألَشاااااااايةلنحسفٛااااااااّ ٔلنسٚاػااااااااة  عهااااااااٙلنحااااااااٙ جعاااااااااعد أعؼااااااااائٓا 

شًٛااع لألَشااية لنيدبٛااة ، ٔلنعااكٍ ، ٔلناادعى لنًااانٙ ٔلنخااديات لنظااعٛة يحاإفسة فمااؾ • 

 . أٔ لندزلظات لنعهٛا يه ة لنخسٚصٍٛن، ٔنٛط  يه ة لنكهٛةن

 

 األَشطخ انجحثٍخ

 

ُٔٚ غٙ أٌ ٕٚلطم أعؼاء ْٛئة لنحدزٚط إَحاشٓى لندزلظٙ يٍ خدل لإلشسلف عهٗ   -

عهٗ ٔظائف خدل إشسلء لن عٕخ يٍ أشم لنعظٕل  لنًاشعحٛس ٔلندكحٕزلِ ٔيٍ

 .أظحاذيعاعد ٔأظحاذ

 . ٔلالقعاو لنعهًٛة ندٚٓا خيؾ يحكايهة ظٕل لنحهٕخ ، ٔيسع لن هٓازظٛا -

ٔقد جعممث ظسٚة لن عد ٔلإلبدلع يٍ أعؼاء ْٛئة لنحدزٚط يٍ خدل لنحصليٓى بخية   -
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:   31د ٔلإلبدلع يٍ خدل لل : يٍ أبعاذٓى ،ٔ جعمٛق ظسٚة لن ع81لنكهٛة نه عد فٙ 

 لن اقٛة 

سكص عهٗ زظى ج( 2169-2161)ُٕلت لنعشس لنماةية خيحُا لالظحسلجٛصٛة ندبعاخ نهعٔ -

: يٍ لن عٕخ  51( 2162-2161)لنًسظهة لألٔنٗ )خسلئؾ لنًسع فٗ يعافمة لنشسقٛة ، 

(   2168 - 2166)لنًسظهة لنرانرة  ،لن عٕخ : يٍ 31( 2165-2163)لنًسظهة لنراَٛة .

ٔلن عٕخ لنحي ٛمٛة ذلت  .لن عٕخيٍ : 61( 2169)لنًسظهة لنسلبعة ،: يٍ لن عٕخ    21

-2163)لنًسظهة لنراَٛة  --:  31( 2162 -- 2161)لنًسظهة لألٔنٗ )لألٔنٕٚة لنمظٕٖ 

 2169)لنًسظهة لنسلبعة  --:  61( 2168 -- 2166)لنًسظهة لنرانرة  --:  51( 2165

ظُٕٚا خدل ( : 21) فٗ لنًُاؽق لنصدٚدة ٔلنًعحعدذة يصال لن عد ٔ ( : يٍ لن عٕخ 71

نٕػع خسٚية   ٔذن    .نهعفاظ عهٗ ظسٚة لن عد ٔلإلبدلع ( 2169-2161)لنعمد لنماةو يٍ 

يشاكهُا لنظعٛة نحٕشّٛ لن عٕخ فٙ لنًعحم م ، ٔجمدٚى  لن ٛاَات لنعمٛمٛة لنًعحخهظة بشكم 

 . طعٛط 

رم فٙ نصُة لندزلظات لنعهٛا ٔلألبعاخ ، لنحٙ ْٙ يعؤٔنة فمؾ عٍ كم قعى عهًٙ ندّٚ يً  -

 . إةلزة لن عٕخ

ٔجى عًم قاعدة بٛاَات نهًماالت ٔلن عٕخ لنًُشٕزة  ، ٔجى جعًٛم  بٛاَات أعؼاء ْٛئة  -

 . اطة بٓى فٙ قاعدة لن ٛاَاتلنحدزٚط ٔلن عٕخ لنخ

 

 

 انًششٔػبد انجحثٍخ

اػضبء ٍْئخ انتذٌس ثبنكهٍخثذءا نًششٔػبد انجحثٍخ انتى حصم ػهٍٓب ل

  :حتى االٌ 0221يٍ

  ةزلظة بٕٛجكُٕنٕشٛا شصٚئٛة نهكشف بانحفاعم لنًحعهعم عدٚد لن هًسة نحعدٚد لنيفسلت لنصُٛٛة

ٔلالَحسفٛسٌٔ شايا ٔيعحٕٚاجٓا باندو كدالالت  61يعحم دت لَحسنٕكٍٛ ،61نكم يٍ لَحسنٕكٍٛ 

 .لذٛة لنًحع  ة بعٕليم لنحهٕخ لن ٛئٙيُاعٛة كًٛٛائٛة فٙ يسػٗ لنععاظٛة لنٕز

  شايعة لنصقاشٚق –لشسلءلت لنعدية ٔلنظعة لنًُٓٛة فٙ كهٛة لنيب 

 ٌلنحشخٛض لنعسٚع نهدز 

 ةزلظة يعدل لَحشاز ٔيؼاعفات يا ق م لنعكس٘ بانشسقٛة 

 ٙظًاٚة ٔظٛفة لنً ٛغ فٙ لنعٛدلت طغاز لنعٍ لندجٙ جعسػٍ نهعدز لنكًٛٛائ 

  ٚ(ٔلن هٓازظٛا لنهٛشًاَٛا )سياظ حٍٛ  فٙ يكافعة لاليسلع لنيفٛهٛةلظحخدلو عماز لند. 

  ةزلظة بعغ لنعٛحٕكُٛات فٙ ظٕٛلَات لنحصازر لنًظابة بان هٓازظٛا لنًعٕٚة ق م ٔبعد لنعدز 

  ٍٛٔيعحم دجٓى  فٙ  4،61،63ةزلظة جؤذٛس لنًهٕذات لن ٛئٛة ٔلنحعٕزلت لنصُٛٛة ندَحسنٕك

 ٔلنغٛس ٔزلذٛة فٙ لألؽفاليسػٗ لنععاظٛة  لنٕزلذٛة 
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  لندالالت لنًُاعٛة ٔلنصُٛٛة فٙ يسػٗ لالنحٓار لنًفظهٙ لنًظعٕر بٓشاشة لنعماو بًعافمة

 لنشسقٛة

  ( ظ ة لن سكة ٔلنصَص ٛم)جمٛٛى لالعحماةلت لنًحؼازبة فٙ بعغ لألعشار لنشائعة لألظحخدلو

 عهٗ لزجفاع ػغؾ لندو فٙ لنٕزٚد لن ابٙ

 ت لألًْٛة ةلخم ٔ خازز لن ٛئة لنًعٛية بًعحشفٛات شايعة لنصقاشٚق زظى خسٚية نهفيسٚات ذل

 ٔجؤذٛسْا عهٗ لنظعة

 ٗبدالالت بٕٛكًٛٛائٛة (ظٙ)لإلكحشاف لنً كس نعسؽاٌ لنك د لنًظاظب نإلنحٓار لنك د٘ لنفٛسٔظ

 ٔشُٛٛة فٗ يعافمة لنشسقٛة

 لإلكحشاف لنً كس نعسؽاٌ لنردٖ لنٕزلذٙ فٗ يعافمة لنشسقٛة 

 ٛئٗ ٔلنصُٛٗ فٗ أيسلع خشَٕة لنًفاطم ٔلنسذٛاٌ لنًفظهٗ بانشسقٛةلنًُمٕز لن  

 جؤذٛس شسلظات لنً ٛغ عٍ ؽسٚق لنًُماز لنصسلظٗ ٔ فحط لن يٍ عهٗ لظحٛاؽٗ لنً ٛغ 

  ٍفٗ لنًظسٍٚٛ( ظٗ)جؤذٛس لنحعٕزلت لنصُٛٛة عهٗ جيٕز يسع لالنحٓار لنك دٖ لنًصي 

  عهٗ ( لندٕٚكعٍٛ ٔ لنفٕٛزلٌ )ؼٕٚة لندلئًة  شُٛٛة نحؤذٛس بعغ لنًهٕذات لنع–ةزلظة َعٛصٛة

 لالعؼاء فٗ لنصسذلٌ لن ٛؼاء ٔ جمٛٛى لندٔز لنٕقهئٗ نهفٛحايُٛات لنًؼاةِ نهدكعدِ

  ةزلظة جؤذٛس لندالالت لنصُٛٛة ٔ عٕليم لنخيٕزة لنحمهٛدٚة فٗ يسع لنشسٚاٌ لنحاشٗ ذٔ لنعدخ

 لنً كس عُد لنًظسٍٚٛ

 ندَحسفٛسٌٔ لنفا فٗ يسع لالنحٓار لنك دٖ ظٗ ؤ باالظحصابة ُةزلظة عٕليم لنح 

  ٗةزلظة يمازَة نهدٔز لنعدشٗ نه ُعديٍٛٛ ٔ لنرٕو ٔ لنعهُٛازٍٚ ليا يُفسةٍٚٛ لٔ يصحًعٍٛٛ ف

 لنصسذلٌ لن ٛؼاء لن انغة

  ةزلظة بعغ لنعٕليم لنٕزلذٛة لنًؤذسة فٗ يسع لنعًُة فٗ عٛاةة لن اؽُة بًعحشفٗ لنصقاشٚق

 ة بًسع لنعكسٖ لنصايعٗٔ عدقاجٓا باالطاب

 جؤذٛس لنعدز بانخدٚا لنصرعٛة عهٗ فشم عًم لنً اٚغ لنًكحع ة فٗ لالزلَب 

  ٍٛعدقحّ بعسؽاٌ لندو لنعاة فٗ لالؽفال 6عٕليم لنًُٕ ش ّٛ لالَعٕن ٔ 

  جمٛٛى لٚصٔفدفَٕات لنظٕٚا كٕلقٗ كًٛأٖ ػد ظسؽاٌ لن سٔظحاجا فٗ لنًصحًعات لالكرس

 لنُٕع يٍ لنعسؽاَاتعسػة ندطابة بٓرل 

  ٖةزلظة جؤذٛس ظًغ لنص سٚهٛ  عهٗ لنخظٛححٍ ٔ لنك د ٔ لنكهٗ ٔ ةزلظة لالشٓاة لنحؤكعد

لنًظاظب نّ فٗ ذكٕز لنصرزلٌ لن ٛؼاء لن انغة يع جعدٚديعحٕلِ بًخحهف لنًعاطٛم خدل 

 بًخح سلت شايعة لنصقاشٚق2162 -2161لنفحسة يٍ 

 فٗ يدُٚة لنصقاشٚقجهٕخ يٛاِ لنشسر لن كحٛسٖ ٔ لنكًٛائ ٗ 
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 أَشطخ نخذيخ انًدتًغ
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 الخدمات الصحية: 
 

لدينا في الكلية كثير من المستش يات المتخصصة التى تقدم العديد من الخدمات الصحية 
 للمجتمع. 

  هيه المستش يات هي : 
مستش ى الطوارئ  -- 4  

 0 -- مستش ى األورام 
مستش ى مبارك  -- 1  
مستش ى السصم   -- 2  
مستش ى الجراحة  -- 3  
  صيدناوى مستش ى – 4
مستش ى امقتصاد   -- 9  
. مستش ى الطب الباطني -- 8  

  - عيادة خارجية لجميع التخصصات  ، 
 - عيادة طب األسنان والعيادات الخارجية 

الميكروبيولوجىوحدة الحساسية والي  يتبع علم  -  
 

 الخدمات التقنية هي واحدة من أفضل الخدمات التي تقدمها هيئة التدرية والمستش يات التى 
 توفر خدمات الرعاية الصحية. 

 
 القوافل الطبية : 

   

 

 
 
 
 

 يتم توجيه جزء من الخدمات الطبية التي تقدمها الكلية  للمرضى  في محافظة الشرقية و 
 المناطق المجاورة. 

 هيه الخدمات هي من مسؤوليات خدمة المجتمع وتنمية القطاع البيئي. وتقدم بصورة  قوافل 
.طبية من مختلف التخصصات الطبية  

القوافل الطبية إلى المقاطعات النائية ، والتي كانت في  امتد خدمة خصل السنوات الماضية  
. حاجة إلى الخدمات الصحية  
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  :تمت األنشطة التالية  9008-9002خالل 

مناطق مختل ة في  2كلية إلى ال طبية من قوافل ، نظمت أربعة 0009-0004خصل ال ترة - 
طبيبا من مختلف  13من  قافله وتأل ت كل. المناطق ال قيرةالى  محافظة الشرقية واثنان

 .التخصصات
إلى  41/40/0008محافظة الشرقية من  -- القم منيا  مركز السعديين إعداد قافلة لقرية -

43/40/0008 . 
التدرية في هيه القافلة الطبية من التخصصات التالية  أعضاء هيئةمن  30شارك حوالي   
جراحة العظام  --طب العيون  --الصدر  --القلب  امراض --المسالك البولية  --الطب الباطني )
 --طب األمراض الجلدية ، طب األط ال  --أمراض النساء والتوليد  --األنف والحنجرة  --

 (. الجراحة العامة
وزعت ومريض خصل األيام الثصثة من القافلة  4340القافلة حوالي ال ريق الطبي في فحص 

أيضا بتدريب أطباء  باإلضافة إلى عصج المرضى ، وقام ال ريق. أيضا أدوية مجانية للمرضى
 . من القرية على استخدام وتعقيم المناظير

ظ ي وزارة ومو( كجزء من التدريب الميداني الخاصة بهم)طالبا من السنة الرابعة  33رافق 
هالي القرية ألالتثقيف الصحي المناسب  تأدية الزيارات المنزلية لتوفيرقامو ب الصحة العامة ، و

 . أيضا الخريجين من كلية التمريض وسيارة لنقل الدم تالقافلة الطبية شمل . 
في  الباطنيأستاي الطب )استاي الدكتور محمود الشافعي  قام، 0008نوفمبر شهر خصل
 . بن ة القريه الهضمي مناظير الجهازالممرضات في مجال بتدريب  ( الطبكلية
وقد شارك في هيه . 1/40/0008-4محافظة الشرقية في  -- سناهوا منيا القم قافلة لقرية   -

 --الطب الباطني الجراحة العامة )من التخصصات التالية  أعضاء هيئة التدريةالقافلة الطبية 
 -- -- -.العيون ، طب األط ال ، ومدة والتوليد األنف والحنجرةجراحة المخ واألعصاب ، طب 

 (. األمراض الجلدية
 و تم  من قبل أعضاء هيئة التدرية قريه سناهوا مستش ى تم زياره4/40/0008في يوم امثنين 

طالبا  34شارك في القافلة  .حالة في القرية ، وتوزيع األدوية مجانا  300، ما يقرب من فحص
موظ ي وزارة  القافله رافقتكما  (جزءا من التدريب الميداني الخاصة بهم)الرابعة  من السنة

هالي ألالتثقيف الصحي المناسب   رتأدية الزيارات المنزلية لتوفيقاموا ب الصحة العامة ، و
 القرية 

 48تألف من تترتيب  بعثة إلى جنوب السودان ب حيث قامت كلية خدمة المجتمع الدوليال توفر -
 . بيبا من معظم التخصصات لخدمة الناة هناكط
في عصوة على يلك ، تم ترتيب البرنامج التدريبي لتدريب القابصت من السودان للمساعدة  - 

القابصت  لمدة  من 11ن للكلية تدريبويمك(. ٪ 10اكثر من) خ ض معدل وفيات الومدة 
 . شهرين في مستش ياتها في قسم أمراض النساء والتوليد

 
 

 

 انخبصخانٕحذاد 
 

:تٕخذ فً كهٍخ انطت ثدبيؼخ انضقبصٌق انؼذٌذ يٍ انٕحذاد انخبصّ انًتًٍضِ  

 
(لنصسلظات لنًٛكسٔظكٕبٛة) لنًصٓسٚة اتلنصسلظ ٔظدة -6   

(لنصسلظات بانحُمٛس لندلخهٙ )ٔظدة شسلظات لنًُاظٛس -2  
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ٔظدة لنعدز بانهٛصز -3   

ٔظدة لنععاظّٛ ٔ ليسلع لنًُاعّ -4  

(ٔظدة لنٕخص باإلبس )لنعدز باالبس لنظُّٛٛ  ٔظدة -5  

(ٛةلنٕزلذ لاليسلع )ٔظدة لنصُٛات -6  

ٔظدة ؽب لنيٕلزٖء-7  

 .ٔظدة لنيب لنشسعٙ لالظحشاز8٘-

 

 ٔحذح اندشاحبد  انًٍكشٔسكٕثٍخ:
نحٗ جحًٛص بٓا شايعة لنصقاشٚق يٍ لنٕظدلت ل  ٛةلنًٛكسٔظكٕبات جعح س ٔظدة لنصسلظ

ٛة ٔلنخديات لنحدزٚ ٛةجمدو لنسعاٚة لني  ظٛد  
 ٔحذح خشاحبد انًُبظٍش ْٔى تتجغ قسى خشاحخ انًخ ٔاالػصبة:

:ٕحذحانأْذاف   
:فٙ لنًصاالت لنحانٛة" لنصسلظات بانحُمٛس لندلخهٙ"  ٛةلنًٛكسٔظكٕب لنصسلظات إشسلء         

 .لنشهم لنسعاغ

 .(لنعسكات لندلزلةٚة) ظسكات رٛس لنيٕعٙ 

 .لنًصيُةلالالو 

 .عحصٛب نهعدز باألةٔٚةجال صات لنحٗ لنحشُ

 .بانٛد لنًصيُةلالزجعاشات  

 .عحصٛب نهعدز باألةٔٚةجال  لنًصيُة لنحٗ لنُفعٛةلاليسلع 

 
 ٔحذح انؼالج ثبنهٍضس ْٔى تتجغ قسى االيشاض اندهذٌّ ٔانتُبسهٍّ:

-:اْذاف انٕحذِ  

.ز لنحمهٛدّٚعدز لاليسلع لنصهدّٚ لنًعحعظّٛ لنحٗ ال جعحصٛب نيس  لنعد-6  

.جعحم م لنٕظدِ لنًسػٗ يٍ يعافمة لنشسقّٛ ٔلنًعافمات لنًصأزِ-2  

.جحٕنٗ لنٕظدة عهٗ عاجمٓا جيٕٚس لالبعاخ لنعهًّٛ فٗ ْرل لنًصال يٍ لنيب-3  

.جمٕو لنٕظدة بح اةل لنخ سلت يع لنًسلكص ٔلنٕظدلت لنًًاذهّ-4  

 

 ٔحذح انحسبسٍّ ٔايشاض انًُبػّ ْٔى تتجغ قسى انًٍكشٔثٍٕنٕخى:

 
-:اْذاف انٕحذح  

باشسلء لخح ازلت   يٍ خدل لنحمٛٛى نهعاالت لنًشح ّ فٛٓاجشخٛض ٔعدز ليسلع لنععاظّٛ -6

.لنصهد باظحخدلو لَٕلع يخحهفّ يٍ يع  ات لنععاظّٛ  

.يحابعة لنعاالت نحمٛٛى يدٖ لالظحصابّ نهعدز-2  

.ٔػع خية نحدزٚب يحخظظٍٛ فٗ يصال ليسلع لنععاظٛة -3  

 

 ٔحذح انؼالج ثبالثش انصٍٍُّ ْٔى تتجغ قسى انتخذٌش:
-:اْذاف انٕحذح  

(.لنٕخص باالبس)يحابعة لنًحًٛص يٍ لالبعاخ لنعهًّٛ فٗ يصال لالبس لنظُّٛٛ -6  

. عدز بعغ لنعاالت يٍ لنًسػٗ باالبس لنظُّٛٛ لٔ باظحخدلو بعغ لنعدشات لن دٚهّ-2  

هٛات لنيب لنًظسٚة ندشاةة فٗ يًازظة جدزٚب لنعدٚد يٍ لنكٕلةز لني ٛة يٍ يخحهف ك-3

.لنعدز لالبس لنظُٛٛة  
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.لالعدلة ٔلنًشازكة فٗ لنعدٚد يٍ لنًؤجًسلت لنعهًٛة فٗ يصال لنعدز باالبس لنظُٛٛة-4  

 

 ٔحذح االيشاض اندٍٍُخ ٔ انٕساثٍخ ْٔى تتجغ قسى ايشاض انُسبء ٔانتٕنٍذ:  

-:اْذاف انٕحذح  
بانكشف لنً كس عٍ لاليسلع  فٗ يعافمة لنشسقٛةٕلؽٍُٛ جحٕنٗ لنٕظدة جمدٚى خديات نهً-6

.لنٕزلذٛة عٍ ؽسٚق عُٛات جشخٛظٛة ندو لنعايم خدل لنشٓسٍٚ لالٔنٍٛ يٍ لنعًم  

جُفٛر خيؾ لنحدزٚب فٙ ْرل لنًصالٔػع ٔ- .2  

أذُاء لنعًم بانحعأٌ  ٔ لنصُٛٛة لنٕزلذٛة جظًٛى ٔجُفٛر ظٛاظات نهٕقاٚة ٔلنعدز يٍ لاليسلع-3

.شًٛع لنحخظظات يع  

ٔعدز يا قد ٚيسأ  ةلخم لنسظىلنٕظائم لنًًكُة ٔلنًحاظة نًحابعة لالشُة لالظحفاةة يٍ كافة  -4

ٔجحٕنٗ لٚؼا لنٕظدة جيٕٚس لالةلء لني ٗ فٗ عدز ظاالت  لأليسلع لنًسج ية بانعًمعهٛٓا يٍ 

.ليسلع لنعمى ٔ لنُعاء  

 ٔلنُدٔلتٔكرن  لنًشازكة فٗ لنًؤجًسلت  ج اةل لنخ سلت يع لنٕظدلت ٔلنًسلكص لنًًاذهة-5

خ سلء لنيب فٙ ْرل لنًصاللنعهًٛة ٔةعٕة   

 

 يشكض انطت انششػً ْٔى تتجغ قسى انطت انششػً:
:ٕحذحان أْذاف   

.جمدٚى لنخديات لنفُٛة فٙ يصال لنعدلنة ٔلنمإٌَ -6         

. كهُٛٛكٛةزفع يعحٕٖ لن عد لنعهًٙ فٙ لنيب لنشسعٙ ٔعهى لنعًٕو لإل -2         

.لنحعأٌ يع قياعات يخحهفة يٍ لنًصحًع نًكافعة يشاكم لنحهٕخ لن ٛئٙ -3         

.جٕفٛس لنخديات لنظعٛة نصًٛع لنًعافمات لنًظسٚة نحصُب ظٕء لظحخدلو لألةٔٚة -4         

 

   يشكض انطت انًًُٓ ٔانجٍئخ ْٕٔ ٌتجغ قسى انصحخ انؼبيخ:
 

 :أْذاف انٕحذح 

.لأليسلع لنًُٓٛة جشخٛض -6         

. جٕفٛس بسليس لالظحشازلت ٔلنحظًٛى لنفُٙ نعم لنًشاكم لن ٛئٛة ٔلنًُٓٛة-2         

. جٕفٛس ةٔزلت جدزٚ ٛة نسفع يعحٕٖ أةلء ٔجؤْٛم لنكٕلةز فٙ يصال لنيب لنًُٓٙ-3         

. إشسلء لن عٕخ ٔلندزلظات لنعهًٛة فٙ يصال لنظعة لنًُٓٛة ٔلن ٛئٛة-4         

.لن ٛئٛة لنًسج ية بًخحهف لنًٍٓ عسػاتلنحقٛاض -5         

      إشسلء لنُدٔلت ٔلنًؤجًسلت ٔٔزغ عًم ندزلظة ٔيحابعة لنصدٚد فٙ يصال لنظعة -6       

.لنًُٓٛة  

إطدلز لنُشسلت لندٔزٚة ٔلنكحٛ ات لإلزشاةٚة نهحٕعٛة فٙ يصال لنظعة لنًُٓٛة -7      

.ٔلن ٛئٛة، ٔجشصٛع لن عٕخ ٔلندزلظات     

لنحعأٌ يع لنًُمًات لنعكٕيٛة لنًعهٛة ٔلندٔنٛة ٔٔكاالت لنخدية لنًدَٛة لنعايهة فٙ -8       

.يصال لنظعة لنًُٓٛة ٔلن ٛئٛة  

.خسٚية لنظعة لنًُٓٛة نكافة لنًُشآت لنظُاعٛة فٙ يعافمة لنشسقٛةجخيٛؾ  -9         
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