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اتيجى لكلية الطب  جامعة  الوضع اإلستر

 اإلسكندرية

ز ومجاالت التنافسية  سمات التمت 

اتيجية لكلية طب االسكندرية     2020-2015الخطة االستر

 

 

ة من إرث تاريخز يمتد اىل  مدرسة  جامعة –تستمد كلية الطب  ز اإلسكندرية سماتها التنافسية ومالمحها الممي 

 القرن الرابع قبل الميالد، والتى تعد من أوىل المدارس الطبية الريادية التى تأسس فيها  اإلسكندرية للطب القديمة
ز
ف

 العرص الحديث منذ عام 
ز
 مرص ف

ز
. وتتمتع الكلية  1942علم الطب بمفهومه الحاىل،  كما أنها ثانز كلية طب تنشأ ف

 خصائصها، والتى تتجانس 
ز
ة لكلية طب بالعديد من العنارص والركائز التى تتنوع ف ز سم السمات الممي 

 مجملها  ليى
ز
ف

  االسكندرية. 

 

  :
ز
 الموقع الجغراف

 قلب مدينة االسكندرية التى تعتير العاصمة الثانية لجمهورية مرص العربية ، 
ز
تقع كلية طب االسكندرية ف

ز والزائرين من جميع ال  نحاء. و لذلك فإن هذا والتى بما تملكه من موارد  تاريخية وسياحية  فإنها تستقطب الساكني 

 اتساع مظلة الخدمات التعليمية والصحية والمجتمعية والبيئية للكلية لتغىط الساحل 
ز
ز ساهم ف الموقع المتمي 

 الصحة والتعليم 
ز
قا إىل السلوم غربا؛ بل و يمتد أثر إشعاعها ف الشماىل لجمهورية مرص العربية من مدينة رشيد شر

الحدود الغربية ليصل ا ىل دول شمال افريقيا من ليبيا وحتى المغرب. إضافة اىل ذلك،فإن هذه الواسعة الطتر عير

 الخدمات تمتد لتغىط معظم سكان  محافظات الدلتا والوجه البحرى.   

 

  :تعدد المجمعات الطبية التر تمتلكها كلية طب االسكندرية 

ز أكير    من أربعة مجمعات طبية ىه: تتوزع التخصصات العلمية والطبية التى تشكل أنشطة الكلية بي 

بوسط مدينة االسكندرية، وهو المجمع الذى يعد أساس   المجمع الطتى الرئيىس بميدان الخرطوم -1

كلية طب االسكندرية منذ نشأتها حيث يضم مبتز إدارة الكلية والمكاتب الرئيسية لجهازها االدارى، والمستشفز 

 أقسام المراض الباطنية و فروعها، وأقسام
ز
ى(، والقسام العلمية اإلكلينيكية المتمثلة ف  الرئيىس الجامىع )المي 
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وعات تطوير   الوقت الحاىل العديد من مشر
ز
الجراحة وفروعها. ومراكز البحث العلىم للتقنيات المتقدمة. وتجرى ف

البنية التحتية لهذا المجمع عن طريق إحالل المبانز المتهالكة ، وتجديد مبانز المستشفز والعيادات الخارجية، 

 .Learning Resource Centerوإنشاء مركز الموارد التعليمية 

 النصف الثانز من عام مجمع المواساة -2
ز
 حيث تم إفتتاحه  ف

ً
: وهو مجمع تم تجديده وتطويره حديثا

2009 
ز
 للمجمع التعليىم الذى يتماشر ف

ً
. ويضم المجمع أقسام العلوم الطبية الساسية. ويعتير المجمع نموذجا

شاد ات مع المواصفات اإلسيى ز المعلنة  NORMSية للمبانز التعليمية الطبية مواصفاته من حيث المساحات والتجهي 

من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة  واإلعتماد. ويلحق بالمجمع التعليىم مبتز لألقسام العالجية يضم وحدة زرع 

 النخاع لمرضز أمراض الدم، ووحدة زراعة الكبد. 

 : ويضم كل من أقسام النساء والتوليد، وقسم  الطفال. مجمع الشاطتى  -3

ة -4  : ويضم كل من أقسام النفسية والعصبية، وقسم جراحة العظام. مجمع الحضز

 أنشطة الكلية. مجمع برج العرب -5
ز
 : وهو مجمع تم إنشائه ليستوعب التوسعات المستقبلية ف

 و هذا التوسع واإلنتشار للمجمعات التابعة لكلية الطب داخل االسكندرية  يساعد عىل تقليل الكثافة واإلزدحام

 إدارة 
ز
داخل المجمع الطتر الرئيىس، باالضافة اىل كونه نموذجا عمليا لإلتجاه نحو تطبيق سياسات الالمركزية ف

ية.    توزيع الموارد المادية والبشر
ز
 تقديم  خدمات الرعاية الصحية، وف

ز
 المؤسسة التعليمية، وف

 

  طراف المجتمعية روابط التعاون والدعم من أصحاب المصلحة والجهات المستفيدة وال

 لكلية طب االسكندرية: 

تحىطز كلية طب االسكندرية بثقة الطراف المجتمعية سواء كأفراد أوجمعيات أهلية غي  حكومية. وتنعكس   

ز أداء الكلية سواء فيما   تطوير وتحسي 
ز
 العطاءات السخية من قبل هذه الطراف للمساهمة ف

ز
هذه الثقة ف

ع من قبل آل  يتعلق بتنمية الموارد التعليمية ، أو موارد البحث العلىم، أو خدمات الرعاية الصحية. ويعتير التير

سليمان باالسكندرية  لتجديد وتطوير مجمع المواساة التعليىم من أبرز المثلة عىل قوة الدعم الذى تتلقاه كلية 

 طب االسكندرية من الطراف المجتمعية . 

 

  :مجال  التعليم والتعلم 
ز
  ف

الكلية بجهد دءوب عىل التطوير المستمر للعملية التعليمية من أجل تخريج أطباء ذوى كفاءة تعمل 

 :
ز
ت الكلية بدور الريادة وبكونها الوىل ف ز  هذا اإلطار تمي 

ز
ة. وف ز  عالية وأخالقيات متمي 

 

 عام  قسم التعليم الطتى إنشاء  -1
ز
متطلبات  للعمل عىل تطوير العملية التعليمية بما يتواءم مع  2007ف

 عن وضع 
ً
 التعليم الطتر حيث أن القسم يعد مسئوال

ز
التعليم الطتر الحديث ويواكب التطوير المستمر ف
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 أقسام الكلية المختلفة 
ز
اتيجيات التعليم و التعلم و أساليب التقويم ، و تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ف اسيى

 إعداد توصيف المقررات الدراسية لمرحلتى البكالو 
ز
 عن تقييم ف

ً
ريوس والدراسات العليا ، كما أنه مسئول أيضا

 وسائل التقييم للطالب . 

 مرحلة البكالوريوستطبيق  -2
ز
والذى يتيح التوافق الففى والرأش  2009عام  نظام التعليم التكامىل ف

 
ز
ز المقررات المختلفة،  كما يسمح للطالب باإلحتكاك مع المرضز منذ بدء المرحلة الوىل ف  دراسة الطب.  بي 

 برامج الدراسات العلياتطبيق  -3
ز
 .2007منذ عام  نظام الساعات المعتمدة ف

يا والدول العربية و الجنبية الخرى من خالل  -4 ز نامج الدوىلاستقبال الطالب الوافدين من مالي    التى
ز
ف

 تطبيق نظام الساعات المعتمدة والتعليم 
ز
مع   2005التكامىل منذ عام مرحلة البكالوريوس والذى كان سباقا ف

نامج ضمن العليا الدراسات إدراج برامج نامج لطالب الفرصة الدوىلي إلتاحة الير  الجنسيات مختلف من الدوىلي  الير

 .بالكلية دراستهم إلستكمال

 .2005بمرحلة البكالوريوس( منذ عام  –)برنامج الشعبة الفرنسية الطب باللغة الفرنسيةتعليم  -5

للكلية لتطوير البنية التحتية للعملية التعليمية من خالل تطوير شامل  الموارد الذاتيةتنمية  -6

 للمدرجات وقاعات التدريس وإستحداث مجمعات تعليمية جديدة. 

ز )مرحلة   Skill labs إنشاء معامل المهارات الساسية والمتقدمة -7 لتدريب الطالب والخريجي 

ام حقوق المرضز وعدم البكالوريوس، مرحلة الدراسات العل يا، مرحلة التعليم المهتز المستمر(  بما يحقق احيى

 تعطيل العملية العالجية داخل المستشفيات دون المساس بإحتياجات الطالب التعليمية. 

 

  :مجال  البحث العلىم 
ز
 ف

 مجاالت العلوم الطبية الساسية واإلكلينيكية،  
ز
 هذا اإلطار تعمل الكلية عىل إثراء البحث العلىم ف

ز
وف

ت بالتاىل:  ز  تمي 

اتيجية للبحث العلىم تتضمن تحديد    أولويات ومجاالت البحث العلىمأوال: اعداد خطة اسيى

ز ثانيا:  إنشاء   للبحث العلىم:  مراكز التمت 

ء هذا المركز عام  Clinical trial Center  مركز البحاث اإلكلينكية -1 بالتعاون مع جامعة  2007: أنىسر

يال  ي مي 
ز
ز مدينة اإلسكندرية ووالية بلتيمور, وهو يعد أول مركز للتجارب اإلكلينيكية ف ند بعد أتفاقية إزدواج بي 

ق الوسط. ويختص المركز باجراء  جمهورية مرص العربية،وأول مركز لألبحاث التجاربية معتمد عىل مستوى الشر

ها أبحاث اكلينيكية لتجارب المرحلة الثالثة للتطبيق العالجر للعق اقي  والطرق العالجية المستحدثة قبل نشر

ز بالكلية عن طريق الدورات  ي تنمية القدرات البحثية للباحثي 
ز
وطرحها للتطبيق العمىل. كما يساهم المركز ف

ات أساتذة وعلماء بارزين من تخصصات طبية  ي ينظمها باالستعانة بخير
التدريبية والندوات العلمية التى

نامج ماجستي  البحث العلىم االكلينيىك  2011المركز خالل متعددة.ويسىع مجلس ادارة  اىل االعتماد الدوىل لير

 للدراسات العليا. 
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: يقدم خدمات طبية عىل المستوى العالىم، ويقوم 2007عام  Genomic Centerمركز أبحاث الجينات  -2

ي بابحاث بالتعاون مع مراكز عالمية متخصصة ،كما أنه يخدم طلبة الدراسات العل
ز
ي تسجيل رسائل علمية ف

ز
يا ف

ي الهندسة الوراثية من خالل مشاريع 
ز
مجاالت أبحاث الجينات. هذا بالضافة إىل التعاون مع مؤسسات عالمية ف

ي أمراض 
ز
وع الوراثة ف ز الكلية وجامعة جورج تاون المريكية؛ومشر ز بي  وع شطان المثانة عند المرصيي  مثل مشر

ز نظراء العيون الذي يضم فرق بحثية من قس م طب وجراحه العيون ,و قسم طب الطفال ,و قسم الورام وباحثي 

ي هذه التخصصات من جامعة لوسان بسويشا. 
ز
 ف

اير  Medical Research Centerمركز البحاث الطبية  -3 بالمبتز الكاديىم   2010، و قد بدأ انشائه منذ فير

 يوليو 
ز
. ويمثل مركز البحاث الطبية نموذجا عمليا  للمعامل المركزية 2016بمجمع الزاريطة،  وتم افتتاحه ف

 مجاالت البحث العلىم المتقدمة، إىل جانب الوحدات والمعامل 
ز
حيث  يضم المعامل و الوحدات البحثية عىل ف

خدمية للمستشفيات حيث أن كالهما يتكامل  لتحقيق أغراض البحث العلىم  و تطبيقاته العملية و االكلينيكية. ال

 ومن أهم الوحدات و المعامل و المراكز البحثية الموجودة بمركز البحاث الطبية : 

 

 (1مركز البحاث )
 أبحاث الطب التجديدى ( )مركز 2مركز البحاث )

ز
ز ف التمت 

 (CERRMAتطبيقاته و 

وتيوم، والتحليل الكروماتوجرافز عاىل  معامل أبحاث الير

 HPLCالداء 

 معمل لبحاث الخاليا الجذعية

راع النسجة والخاليا   Genetics Researchمعمل أبحاث الجينات ز  معمل اسيى

 معمل تطبيقات النانو الطبية Molecular Biologyمعمل البيولوجيا الجزيئية 

معمل البيولوجيا الجزيئية لخدمة تطبيقات أبحاث   Atomic absorptionاإلمتصاص الذرىمعمل 

 الطب التجديدى

 وحدة الميكروسكوبات المتقدمة Care for Rareمعمل أبحاث الحاالت النادرة 

كة  ات البحاث التجاربية فز بيئة معق Common Facility labمعمل الجهزة المعملية المشيى ز  مةمعمل تجهي 

يد    cryogenicبنك حفظ الخاليا و النسجة بالتير

bank  

 

 مستشفز حكوىم مرصى يحصل 
ز
كما يضم المركز معمل الباثولوجيا اإلكلينيكة، والذى يمثل أول معمل خدىم ف

 . 2017-2012عىل اإلعتماد المعمىل من الهيئة القومية إلعتماد المعامل 

 Alexandriaطب االسكندرية "مجلة االسكندرية الطبية "المجلة العلمية الطبية لكلية  ثالثا: 

Journal of Medicine, AJM" " تطورمستمر وتصدر المجلة من خالل دار نشر 
ز
 2010" منذ Elsevierف

ونية اآلتية "  البحث عىل المواقع اإللكيى
ز
 www.sciencedirect.com- AJOL.com (Africanوتظهر ف
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Journals Online)- Google- Google scholar-Directory of Open Access Journals (DOAJ)  ."

 محركات البحث وعىل قائمة المجالت المفتوحة النظام. وللمجلة معامل التأثي  
ز
   4.1والمجلة مدرجة ف

ز
 2014ف

ونية   2016.منذ  Elsevierويتم تقييمها سنويا من قبل دار النشر  Google scholarعىل الصفحة االلكيى

 

 أنشطة البحث العلىمرابعا: 
ز
 :  المشاركة الطالبية ف

ز
 الكلية والتى تتمثل ف

ز
 ف

، وىه جمعية طالبية Alexmed Research Associationجمعية طالب طب االسكندرية للبحث العلىم  -1

 مجال تنمية مه
ز
ز الجمعية  بنشاطاتها ف ف عىل أنشطتها. و تتمي  ارات مستقلة تدعمها ادارة الكلية و تشر

البحث العلىم لطالب مرحلتى البكالوريوس و الدراسات العليا من خالل تنظيم ورش العمل التدريبية، 

ز من   وعات البحثية بالكلية سواء مع الباحثي   المشر
ز
واالعالن عن فرص مشاركة طالب مرحلة البكالوريوس ف

 رسائل الدراسات العليا؛  
ز
ز ف ز مشاركي  كما أن للجمعية  قنوات للتواصل مع أعضاء هيئة التدريس أو كباحثي 

 الواليات المتحدة المريكية و ألمانيا. 
ز
 العديد من الجامعات الجنبية ف

ز من طالب مرحلة البكالوريوس.  -2  مجالت دولية وتضم باحثي 
ز
 البحاث العلمية المنشورة ف

 البحاث المسجلة بكلية طب االسكندرية  لطالب من مرحلة البكالوريوس.  -3

 المؤتمرات الدولية د -4
ز
 النشر العلىم و المشاركة ف

ز
 عم طالب مرحلة البكالوريوس ف

 

 تطوير العملية التعليمية خامسا: 
ز
 :مساهمة البحث العلىم ف

اتيجية   البحاث العلمية اىل مجال أبحاث التعليم الطتر لتقييم وتحليل فعالية اسيى
ز
وذلك عن طريق التوجه ف

امج التعليمية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.  التعليم المطبقة بالكلية،  تطوير الير
ز
 واالستعانة بنتائجها ف

 

  :اكة العلمية  إتفاقيات التعاون والشر

ز ادارة كلية طب االسكندرية بالقدرة عىل جذب اهتمام ممثىل المؤسسات الصحية والعلمية    تتمي 

 تطويرها، وذلك عن ومراكز البحث العلىم  والسىع لالرتباط بالكلية  
ز
واإلستفادة من أنشطتها بقدر المساهمة ف

ات . وتتنوع الجهات التى تعقد هذه االتفاقيات من حيث بلدان  طريق عقد  اتفاقيات التعاون العلىم لتبادل الخير

د المنشأ  حيث تمتد العالقات الثقافية والعلمية لكلية طب االسكندرية لتغىط بالد المنطقة العربية، والبال 

 اآلسيوية، وأفريقيا وأوروبا والواليات المتحدة المريكية. 

 

  :أعضاء هيئة التدريس بكلية طب االسكندرية 

 أعضاء هيئة التدريس من كافة 
ز
ية المتمثلة ف وتها من الموارد البشر تفتخر كلية طب االسكندرية بير

 لك لألسباب اآلتية: تخصصات العلوم الطبية الساسية  واالكلينييكية وفروعها الدقيقة؛ وذ

 

عتالء أعضاء هيئة التدريس من كلية طب االسكندرية للمناصب البارزة عىل المستوى القوىم أوال: إ

 ، ومن أمثلة تلك المناصب: والدوىل
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، أستاذ طب الطفال ورئيس جامعة االسكندرية، وىه أول امرأة تشغل  منصب رئيسا  - ا.د/ هند حنفز

 لجامعة مرصية. 

الخشن، أستاذ الجراحة ونائب رئيس جامعة االسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية ا.د/ محمود  -

 . ز ز المرصيي   البيئة، وسكرتي  عام جمعية الجراحي 

ق الوسط )  -  (2013-2008ا.د/ عاصم عبد الرازق، محافظ جمعية الروتارى القليم  الشر

 ا.د/ محمد صبخ، رئيس الجمعية المرصية للقلب -

ز لمراكز الخصوبة بالحقن المجهرى ا.د/ حسن سالم، أ - ستاذ النساء والتوليد، و هومن العضاء المؤسسي 

 كل من المدرسة الملكية بلندن )
ز
 نيويورك )1982ف

ز
 (.1984( ومستشفز لوكس/روزفلت ف

 2015Worldا.د/ سامح شحاتة، أستذ جراحة الطفال ، و رئيس الجمعية الدولية لجراحة الطفال   -

Federation Association for Pediatric Surgey WOFAPS  

 

 العلوم الطبية المختلفة لكثت  من أعضاء هيئة التدريس: ثانيا: 
ز
ز ف  جوائز التمت 

  ي
ز
، و 1972ا.د/ مختار طبوزادة، أستاذ أمراض النساء والتوليد، حصل عىل جائزة نوبل لشباب العلماء ف

وستاجالندين، و وسائ ي مجال أبحاث الير
ز
 ل منع الحمل بالحقن طويل المدى. ذلك النجازاته ف

  فية من الحكومة ا.د/ نور الدين الخوىل، أستاذ جراحة الطفال؛ والحاصل عىل جائزة الفارس الشر

ي 
ز
ي dans L'ordre des palmes academiques Chevalier، 2003الفرنسية ف

ز
، وذلك إلبتكاراته ف

 مجال جراحات الطفال. 

  ي حليم زىك، أستاذ الشعة التشخيصية والعميد السابق لكلية طب اإلسكندرية،  والحاصل عىل ا.د/ يحت 

ي 
ز
فية من الحكومة الفرنسية ف  dans Lórdre des palmes academiques، 2003جائزة الفارس الشر

Chevalier .ي مجال الشعة التشخيصية و الموجات الصوتية
ز
 ، وذلك إلبتكاراته ف

 ي ا.د/ محم
ز
فية من الحكومة الفرنسية ف ، أستاذ جراحة الورام؛ والحاصل عىل جائزة الفارس الشر د الرويتز

2011 ،dans L'ordre des palmes academiques Chevalier وذلك نظي  خدماته لتقوية ،

 .  مجال التعليم الطتر
ز
 العالقات المرصية الفرنسية ف

 تثبيت ا.د. هشام الصغي  أستاذ جراحة العظام والحاص 
ز
اع بألمانيا عن أبحاثه ف ل عىل ثالث براءات إخيى

ي القفص الصدري والوصول اىل المنطقة القطنية  بدون فتح 
ز
الفقرات العنقية واستخدام المنظار ف

 القفص الصدري

  .ة ز الخي  ة عىل مدار السنوات الثالثي  ز  هذا باالضافة اىل رصيد الكلية من حصيلة الجوائز القومية المتمي 

 

  :طالب كلية طب االسكندرية 

الطالب    تحقيقهم للمواصفات التى تتوافق مع مواصفات ومعايي 
ز
ز طالب كلية طب االسكندرية  ف يتمي 

 :الجامىع من حيث 
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التفوق العلىم كخريج من المرحلة الثانوية حقق أعىل الدرجات لاللتحاق بكلية الطب تبعا لقواعد مكتب  -

 التنسيق . 

 التفكي  الناقد و حل المشكالت والتواصل . وقد أظهر التمتع بالمهارات الع -
ز
امة للطالب الجامىع المتمثلة ف

الطالب هذه المهرات من السلوب الذى تفاعلوا به مع المشكالت والعقبات التى طرأت منذ اندالع ثورة 

اساتها. . فقد إستطاع الطالب تحليل الموقف السياش العام وانعكاسه عىل الكلية وسي2011يناير  25

ونظموا العديد من أنشطة التوعية للوصول اىل تحقيق مطالبهم  و المطالبة بالتغيي  ، خاصة بتحقيق 

 انتخابات الطالبية الحرة إلتحاد الطالب. 

ونية )جمعية طالب كلية طب االسكندرية للبحث  - التفاعل و النشطة الطالبية سواء عىل المواقع االلكيى

 أنشطة البحث ، المجلة اMiri FMالعلىم، 
ز
(، أوالمشاركة ف ونز ونية، بوابة التعليم االلكيى لطالبية االلكيى

 العلىم )البحوث العلمية المسجلة و المنشورة(، والخدمة المجتمعية )حمالت التوعية، القوافل الطبية(. 

 مجلس الكلية ولجان الكليه الرسمية لعرض مشكالتهم، ول -
ز
 التواصل مع ادارة الكلية و التمثيل ف

ز
لمشاركة ف

 اتخاذ القرارات. 

 تطوير الفاعلية  -
ز
وعات بوزارة التعليم العاىل للمساهمة ف وعات المقدمة من ادارة المشر الفوز بالمشر

 التعليمية عىل مستوى الكلية و جامعة االسكندرية. 

 فعاليات البحث العلىم داخل وخارج كلية طب االسكندرية  -
ز
 المشاركة الفعالة ف

 

  مجال  خدمة 
ز
 المجتمع و تنمية البيئة: ف

ة لقاطتز محافظة اإلسكندرية والمحافظات المجاورة من خالل:  ز  تقدم الكلية خدمة صحية متمي 

 الشاطتر الجامىع لمراض  -منظومة من المستشفيات الجامعية العامة: المستشفز الرئيىس الجامىع  .1
مستشفز

ة الجامىع لأل  -النساء والتوليد وطب الطفال   -مراض العصبية والنفسية وجراحة العظام مستشفز الحرصز

 . ي برج العرب الجامىعي
 مستشفز

 المستشفيات والمراكزالتخصصية التابعة لكلية طب اإلسكندرية والتى تضم:  .2

ها وتشغيلها  - ز ي الطفال الجامىعي بسموحه )ويجرى تجهي 
ي الطوارئ الجامىعي بسموحة، مستشفز

مستشفز

ز الحكومة المرصية والحكو  كة بي 
وع فاروس لتحديث المستشفيات بمنحة مشيى مة الهولندية )مشر

 برنامج اروبت( ومستشفز أمراض النساء والتوليد الجامىع بسموحة.  –الجامعية باإلسكندرية 

-  
ز
مركز   –( 2013مستشفز المواساة الجامىع وتشمل ثالثة مراكز تخصصية: مركز زراعة النخاع )ف

 
ز
  -( 2013المناظي  المتقدمة والشعة التداخلية )ف

ز
ها 2015مركز زراعة الكىل )ف ز ( . ويجرى تجهي 

ع أحد رجال العمال باإلسكندرية   وتشغليها من خالل تير

ز الطتر لجراحة  - ز لألعصاب وجراحة المخ والعصاب بمجمع المواساة الطتر ومركز التمي  مركز التمي 

ها وتشغليها  ز . ويجرى بناؤها وتجهي  اكة  المسالك البولية بمجمع المواساة الطتر من خالل منحة بنظام الشر

 .Public Private Partnershipمن المجتمع 
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 كما تم تشغيل مراكز متخصصة ملحقة بالمستشفز الرئيىس الجامىع وىه:  .3

مركز  -مركز القلب وجراحة القلب المتكامل -مركز االستقبال والطوارئ  -مركز خدمات اليوم الواحد  -

مليون جنيه  80مركز الرعايات المركزة، وذلك بتكلفة تقديرية   - مركز عالج أمراض الدم -عالج الورام 

 ا -لتطوير البنية التحتية

وسات الكبد بمركز خدمات اليوم الواحد عام  - وع القوىمي  2015فتتاح وحدة عالج في 
ي المشر

ز
للممشاركة ف

س   .Cللقضاء عىل في 

 

  اف أعض ز الكلية بوجود ما يقرب ستون جمعية أهلية تحت إشر اء هيئة التدريس بالقسام اإلكلينكية تتمي 

 رفع مستوى 
ز
ددين عىل المستشفيات الجامعية بالمجان مساهمة منها ف المختلفة تقدم خدماتها للمرضز الميى

 الخدمة الصحية. 

 

  ز الكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى  أكاديمية علوم الرعاية الصحيةتم إنشاء اكة بي  بالشر

   2007ستشفيات الجامعية عام والم
ً
 المجال دعما

ز
ز ف ز العاملي  لتقوم بمنح درحات علمية لألطباء والمهنيي 

 –دبلوم –لقطاع اإلدارة الصحية بالمؤسسات داخل وخارج كلية الطب وتشملهذه الدرجات  شهادات مهنية

 كل من المجاالت اآلتية: 
ز
 ماجيستي  إدارة أعمال ف

 جودة الرعاية الصحية.  (1

 إدارة الرعاية الصحية وإدارة المستشفيات.  (2

 المعلوماتية الصحية.  (3

 

  المتكاملة اىل المناطق المنعزلة والتى تفتقر اىل الخدمات الطبية خارج نطاق بالقوافل الطبية تشارك الكلية

جمهورية مرص العربية خاصة اىل العديد من الدول االفريقية، اىل جانب خطة القوافل الطبية داخل 

 الجمهورية. 

 

  االستعداد الكىم و الكيفز    2017-2011أثبتت المستشفيات الجامعية بكلية طب االسكندرية خالل العوام

 ادارة الزمات و الكوارث المحلية ) استقبال مصانر ثورات 
ز
، و حادث ناقلة  2013و يولنيو  2011و الكفاءة  ف

اير   فير
ز
 أبريل ، و حادث انفجا2017طالب كلية الصيدلة ف

ز
 (؛ و ذلك من حيث: 2017ر الكنيسة المرقسية ف

 نطاق مدينة االسكندرية لتكون القرب اىل مواقع  -
ز
 للمستشفيات المختلفة  ف

ز
التوزيع الجغراف

ز التى يمكن أن تهدر  ز بما يضمن شعة االسعاف حفاظا عىل حياة المصابي  الحداث،  و استقبال المصابي 

 عوبة الوصول اىل أماكن العالج. بسبب الزحام و بعد الطريق و ص

 كفاءة و تكامل التخصصات الطبية للتعامل مع االصابات المختلفة -
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توافر االمكانات والمستلزمات العالجية والدوية بالمستشفيات للتعامل مع الزمات والكوارث الطارئة،  -

اتيخر للمستلزمات الطبية  وا ام بسياسات المخزون االسيى ز  لدوية. وذلك من خالل االليى

 

  :الداء المؤسىس  

 عنارص أساسية: 
ز
ز المؤسىس  ف  تتحقق  عنارص  التمي 

 حصولها عىل العديد تكريم كلية طب االسكندرية أوال: 
ز
 العديد من المحافل العلمية و الدولية ، وف

ز
ف

 مجاالت متعددة. وأهم هذه الجوائز ىه: 
ز
ز ف  الريادة و التمي 

ز
 من الجوائز ف

 .2010باإلمارات لحسن كلية طب عربية عام  جائزة الشيخ حمدانحصول كلية الطب عىل  -

-  
ز
حصول جامعة المساهمة الفعالة لنشطة الكلية وخصوصا نسبة النشر العلىم واالستشهادات ف

.  147اإلسكندرية عىل ترتيب  يطانز  ضمن الجامعات العالمية حسب التصنيف العالىم الير

بويةالمبتكرة عىل مستوى فوز كلية طب االسك - امج اليى بوية للمشاريع و الير
ندرية بجائزة الشيخ خليفة اليى

. 2011-2010الوطن العرنر  ونز وع التعليم الطتر االلكيى  ، وذلك عن مشر

 

 : امتداد نطاق االدارة خارج حدود الكليةثانيا: 
ز
 ،والتى تمثلت ف

اف عىل  - ة قبل انشاء جامعة طنطا كلية طب طنطااالشر  الفيى
ز
 ف

اف الفتز عىل - وت العربية  -كلية طب  االشر  .2010حتى نهاية جامعة بت 

 

 تطبيق نظم جودة االدارةثالثا: 
ز
: الريادة ف

ز
 ، والتى تتحقق ف

لتتوىل  2008عام اإلدارة المركزية للجودة والمرافق الداخلية والتدريب بالمستشفيات الجامعية إنشاء  -

ير الداء داخل المستشفيات الجامعية وتأهيلها لإلعتماد الوطتز والدوىل وانبثق من اإلدارة مركز مهام تطو

هان للمارسة اإلكلينكية والخاص بإعداد القواعد اإلرشادية المختلفة  القواعد اإلرشادية المبنية عىل الير

ددين عىل المستشفيات الجامعية وقد تم انضمام الم ركز لعضوية الشبكة الدولية لألمراض والمرضز الميى

 كثانز دولة عربية وافريقية.   2009للقواعد اإلرشادية عام 

 تطبيق المواصفة القياسية العالمية أيزو التجديد الثانز لشهادة -
ز
 إدارة  2008لعام  9001 التسجيل ف

ز
ف

 الجودة . 

 


