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مستشفى برج  العرب الجامعى واحده من المستشفيات الجامعيه وصرح طبى كبير الهدف منه 

لمستشفى تقديم خدمه طبيه عاليه الجودة للمرضى المترددين حيث تم إستالم ونقل أصول ا

  2/9/1995واالرض الفضاء إلى المستشفيات الجامعيه فى 

وتم إستالم  10/1/1998كما تم إسناد أعمال تطوير المستشفى لشركة المقاولون العرب  بتاريخ 

كما تم إفتتاح العيادات  2008يوليو 31وتم إستالم المستشفى إبتدائى فى  2/3/1998الموقع فى 

كما تم إستالم المستشفى بالكامل من المنحة الهولنديه   16/7/2012الخارجية بالمستشفى فى يوم 

وهى فى إنتظار إستكمال الكوادر البشريه لبدء تشغيل المستشفى بالكامل و  13/1/2013فى يوم 

مستشفي برج العرب هي نتاج تعاون بين الحكومة المصرية و الحكومة الهولندية في اطار اتفاقية 

 % للحكومة الهولندية .43% للحكومة المصرية و 57كة بحصة التعاون الدولي و الشرا

 وحدة سكنيه نموذج متوسط د بالمجاورة السابعه ( 156( عمارات )9تخصيص عدد ) كما تم

  1/12/2014تم تشغيل قسم األشعة على المرضى يوم 

  17/11/2015وقد بدأ تشغيل قسم النساء بالمستشفى يوم 

 28/5/2015جر يوم تم تفعيل العمل بالعيادات باأل 

    -:وتحتوى مستشفى برج العرب الجامعى على أربع مبانى وهم 

القامه المرضىى مقسىمه درجىات مختلفىه لكىي تتناسى  سرير  48ويشمل   -: مبنى المرضى -1

االقتصىاديه وهىي ممهلىه الىى أجنحىه ودرجىه أولىى ممتىاث ودرجىه  انيىه  مع كافه المسىتويات

مىىىريس السىىىتدعاء الممرضىىىات واالضىىىاءة وهىىىي مىىىحودة بحمىىىام خىىىا  ووحىىىدة خلىىى  

بسىىتاند علىىى الحىىائف وتليفىىون ومواسىىير جىىاثات  اكسىىجين  بوصىىه L.C.D  32وتليفحيىىون

   وشفف( وكاش  انذار حريق.

ويشمل بىدروم  أدوار متكرره  4وعدد  –دور أرضى  –من دور بدروم مبنى المرضى  ويتكون

 المرضى على المخاثن والورش .

  الدوراالول  -

 ( سرير مريس كبير18دد  ع -  

 ( سرير مواليد8عدد   -  

 ( حضانة 2عدد   -  
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   الدور الثانى -

   سرير مريس كبير14عدد ) 

  سرير أطفال12عدد ) 

 لدور الثالث ا -

  سرير كبير20عدد ) 

   الدور الرابع -

  سرير كبير20عدد ) 

 -ويحتوى ملحق مبنى المرضى على :

 ( حمام خا .3( اسرة +  3بعدد   ( جناح3به عدد   -الدور االول : -

 ( حمام خا    .3( سرير+  3( جناح بعدد  3به عدد   -الدور الهانى : -

 ( حمام خا 3( سرير+  3( جناح بعدد  3به عدد   -الدور الهالث : -

 ( حمام خا     3( سرير+  3( جناح بعدد  3به عدد   -الدور الرابع : -

   -: مبنى العمليات -2

جىرف عمليىات كبىر   3دور اول ويحتىو  هىذا المبنىى علىى  –دور أرضى  –البدروم  ويتكون من

 مجهحة بأحدث االجهحة الطبية باالضافة  إلى جرفه للعمليات الملو ه بمبنى العمليات بالدور االول 

وجميىع  الغىىرف مجهىحة ءجىىراء جميىىع العمليىات الجراحيىىه وتحتىوى كىىل جرفىىه علىى جهىىاث تخىىدير 

يتىىور وجهىىاث ديىىا يرمي وشىىفاط وجميىىع الغىىرف مىىحودة بنظىىام تعقىىيم محكىىم وتىىنفص صىىناى ومون

باءضافه للتعقيم المركحى وكذلك تكيي  مركحى وقد روعي في تصىميم جىرف العمليىات أن تكىون 

وفقاً للمقاييص العالميه كما أن جميع جرف العمليات محودة بطاوالت عمليىات ووحىدات إضىاءة مىن 

 أجود الماركات العالميه .

 -قسم العنايه المركزة : -3

 أسره + جرفة للعحل . 5عدد  علىقسم العنايه المركحة يحتوى  

تىىم تجهيىىح القسىىم بىىأجهحة تىىنفص صىىناعي متطىىورة وقىىادرة علىىى التعامىىل مىىع كافىىة الحىىاالت وأجهىىحة 

مونيتور تقوم بمراقبه كافه العالمىات والواىائ  الحيويىه للمىريس كمىا انهىا مجهىحة بىأجهحة ضىبف 

واألدويه بدقه متناهيه باءضافه إلى جهاث قياس الغاثات بالىدم وجهىاث رسىم القلى  وكىذلك  المحاليل
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جهاث صدمات ومضخه حقن كمىا توجىد وحىدة متكاملىه خلى  المىريس وتشىمل اسىتدعاء للتمىريس 

 وإضاءة وبريحة تليفون 

دة لمراقبىه وتحتوى العنايه المركحة على وحدات إضاءة عاليه الجودة ويقىوم باءشىراف عليهىا ووحى

 المرضى .

 قسم األطفال المبتسرين وحديثي الوالدة

حضانه وهو مؤهل هندسىيا لحيىادة عىدد الحضىانات وتعمىل تلىك الحضىانات  2هذا القسم محود بعدد 

بكفاءة عاليه الجودة وكذلك أجهحة العالج الضوئي لحاالت الصفراء وجهاث تنفص صناعي وأجهىحة 

 دم  كما يحتوى القسم على أسرة للمواليد حديهي الوالدة . مونيتور وقياس نسبه األكسجين بال

 -مبنى اإلستقبال والطوارىء : -3

 دور اول . –دور ارضى  –وهو يتكون من بدروم 

اسىره وجرفىة لافاقىه وجرفىه  3ويشمل الدوراالول على جرفة عمليات صغر  وجرفة للوالدة بهىا 

 ي و جرفة لعالج الكسور .باالضافة الي جرف الكش  و االسعاف االول مواليد

 -:ويحتوي على مبنى العيادات الخارجية  -4

   جرفه تخدم جميع التخصصات الطبيه المختلفة بالدور االرضى 11وبها عدد 

 عيادة الباطنه  -1

 تساعد العياده في التشخيص والعالج وبها جهاث رسم قل 

 عيادة األطفال  -2

 عيادة األسنان  -3

والحشو وتنظي  األسنان وإجراء العمليات الصىغر  كمىا تحتىوى تحتوى على وحدة متكامله للخلع 

 جهاث أشعه وأوتوكالف وجيره من األجهحة الحديهه المتطورة .

 -عيادة الرمد والعيون وتحتوى العياده على اآلتي: -4

 جهاث قياس النظر وفحص العين بالكمبيوتر  -

 جهاث قياس ضغف العين بالكمبيوتر -

 بروجكتور لقياس مد  اءبصار -

 ندوق عدسات متكاملص -
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 جهاث قياس سمك وأبعاد القرنيه -

 جهاث قياس مقاس النظارة  -

 جهاث فحص قاع العين وجيره من األجهحة الحديهه المتطورة  -

   -:عياده العالج الطبيعي -5

 وتقدم العيادة كافه األجهحة الطبيه لجلسات العالج الطبيعي ورسم األعصاب والعضالت

 -عيادة أمراض القل : -6

يادة على جهاث رسم القل  وجهاث فحص القل  بالموجات فىوق الصىوتيه  االيكىودوبلر ( تحتوى الع

 وهي تعتبر وحدة تشخيص متكامله كما تحتوى ايضا على جهاث الصدمات الكهربائيه .

 عياده العظام والكسور وجراحات العمود الفقرى  -7

 عياده األمراض الجلديه والتناسليه -8

 ه السنطه بأنواعها وكذلك جهاث الكي بالتبريدوتشمل جهاث الكي الحرارى الثال

 عياده أمراض النساء والتوليد  -9

بوحىىده موجىىات فىىوق صىىوتيه لمتابعىىه الحمىىل والتبىىويس وتحتىىوى علىىى جهىىاث الكىىي العيىىاده مجهىىحة 

 وجيره من األدوات االثمه للكش  والتشخيص بالعيادة .

 عياده األن  واألن  والحنجرة  -10

وكىذلك اجىراء العمليىات المختلفىه كمىا  لفحىص وجسىيل األ ن كامىل العيادة مجهحة بحهىاث تشىخيص

 تحتوى على جهاث قياس شدة السمع 

 عياده األمراض العصبيه والنفسيه -11

 عياده الجراحه بكافه تخصصاتها  -12

 -وتحتوى المستشفى على معامل مختلفة وتشمل :

 معمل البا ولوجى وبنك الدم بالدور االرضى مبنى العمليات . -

 بكتريولوجى بالدور االول مبنى العمليات.معمل  -

 معمل تحليل الدم للكبار بالدور االول مبنى العمليات. -
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ث أجهىحة التحاليىل الطبيىه المختلفىه والتىي تقىوم بىلجراء التحاليىل الطبيىه وقد تم تجهيىح المعامىل بأحى

الدقيقه علماً بأن المعمىل يحتىوى علىى وحىدة تعقىيم متكاملىه و الجىه لحفىت العينىات باءضىافه لغرفىه 

 ألخذ العينات .

 -وكذلك تحتوى المستشفى على قسم خاص لالشعة التشخيصيه والمقطعيه  ويشمل :

 بالدور االول مبنى العيادات الخارجية . ماركه فيليبص  x rayعة جهاث أش 2عدد  -

 ببدروم مبنى الطوار ء . ماركه فيليبص C Tجهاث أشعة مقطعية  -

 بالدور االول علو  مبنى العمليات . ماركه فيليبص جهاث أشعة تليفحيونيه -

 خارجيه عيادة النساء .بالدور االرضى مبنى العيادات ال ماركه فيليبصجهاث أشعة تليفحيونيه  -

 مصاعد مفروشات وتعقيم  4مصاعد لالطباء والمرضى وعدد  5كما يوجد بالمستشفى عدد 

 وتحتوى المستشفى أيضاً على أعمال تخصصية وخدميه مثل :

   مطبخ رئيسى ومطعم -6   شبكه إنذارحريق                                   -1

 شبكة الغاثات الطبية -7                  بالرشاشات تلقائىالطفاء اءشبكه  -2

   محطة طلمبات رفع مياه -8        شبكه مياه ساخنة   جاليات (                -3

   شبكة جاث طبيعى -9مغسله                                                  -4

  لتر 6000سعه  ئلخحان االكسجين السا -10قسم للتعقيم المركح                                -5

 

 األقسام التي تم تفعيلها بالمستشفى

 العيادات الخارجيه  -1

  .جرفه تخدم جميع التخصصات الطبيه المختلفة بالدور االرضى حتى الهانية اهراً  11* وبها عدد 

 القسم الداخلي  -2

 سرير( 20* تم تفعيل القسم الداخلي بالدور األول بعدد  

 العنايه المركزة -3

  سرير عنايه جراحيه(2 تعمل بقوة 

 قسم الجراحه  -4

 )يتم إجراء العمليات الجراحيه  جراحات اليوم الواحد 
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 المعامل  -5

  م .8معمل تحليل الدم  بالدور االول مبنى العيادات ويعمل حتى 

 األشعة  -6

بالدور االول مبنى العيادات الخارجية ويعمل حتى  ماركه فيليبص ray  -xجهاث أشعة  2عدد  -

 اهراً. الهانيه

 .ببدروم مبنى الطوار ء ويعمل حتى الهانيه اهراً  ماركه فيليبص T -Cجهاث أشعة مقطعية  -

 بالدور االول علو  مبنى العمليات  ماركه فيليبصجهاث أشعة تليفحيونيه  -

 ويعمل حتى الهانيه اهراً .  

     رجيه عيادة النساء بالدور االرضى مبنى العيادات الخا ماركه فيليبص جهاث أشعة تليفحيونيه -

 حتى الهانيه اهرا .ويعمل   

 العالج الطبيعي -7

  ًيعمل حتى الهانيه اهرا 

 وسوف يتم تفعيل باقي أقسام المستشفى عند استكمال الكوادر البشريه االثمه للتشغيل.

 بالمستشفى   أما بخصوص أعمال األنظمة

 

 إستدعاء الممرضات :-1

تشغيل نفيذه ويعمل بحالة جيدة واليتبع شركة صيانه ويقوم فني القامت شركة المقاولون العرب بت

 بعمل الصيانة الدورية لذلك .

 اإلستدعاء الإلذاعي :-2

تشغيل قامت شركة المقاولون العرب بتنفيذه ويعمل بحالة جيدة واليتبع شركة صيانه ويقوم فني ال

 بعمل الصيانة الدورية لذلك ويغطي مباني المستشفى األربعه .

 إنذار الحريق -3

قامت شركة المقاولون العرب بتنفيذه ويعمل بحالة جيدة ويتبع شركة صيانه   الشركة الهندسية 

 للكهرباء والميكانيكا( وتقوم الشركة بعمل الصيانة الدورية ويقوم فني التشغيل بمتابعته.
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لكهرباء محطة ا –المرضى  –العيادات الخارجيه  –الطوارئ  –ويغطي    مبنى العمليات 

جرفه المحوالت ( وتحتوى على كواش  انذار حريق دخان وحريق وحرارى  –العموميه 

 وأجراس ولمبات اضاءة متقطعه ( 

4- U.P.S 

يعمل بحالة جيدة ويتبع شركة صيانه و ك.ف.أ ( 80يخدم منطقه العمليات والعنايه المركحة بقدرة 

 م فني التشغيل بمتابعته.  شركة جيال( وتقوم الشركة بعمل الصيانة الدورية ويقو

 تكييف مركزي  -5

 يغطي العمليات والطوارئ والعنايه كما يوجد أجهحة اسبليت في كهير من أنحاء المستشفى .

 كاميرا  24مراقبه بسعه نظام كاميرات  -6

 كما يوجد لوحات إرشاديه بالمستشفى ءرشاد المرضى على األماكن العالجيه  -7

 والصحة المهنيه مه للسال كما يوجد إدارة -8

 كما يوجد أمن بالمستشفى مسئول عن أعمال الحمايه والتأمين والحراسه بالمستشفى  -9

 

 أما بخصوص أعمال الكهرباء بالمستشفى نحيط سيادتكم علماً باآلتي :

 

يحل وكذلك مولد دأساسيه ك.ف.أ كتغذيه  1500محول سعه كل محول  2ان المستشفى بها 

  U.P.Sباءضافه إلى تغذيه األماكن الحساسه من جهاث  غذيه احتياطيهك.ف.أ  كت 500سعته 

 . ك.ف.أ 80سعته 

 

 أما بخصوص أعمال المياه:

 

يوجد مصدرين لتغذيه المجمع  بالمياه  أحدهما لتغذيه المستشفى والمصدر األخر للمسطحات 

ث تقوم الطلمبات الخضراء بالمجمع كما يوجد خحان أرضي لخدمه األدوار العليا بالمستشفى حي

 متر مربع . 120برفع المياه لألدوار العليا بسعه 

 

 بالمستشفى I.Tأما بخصوص أعمال 

وبها قامت شركة الجيحة لألنظمة بتنفيذ شبكة المعلومات الخاصة بمستشفى برج العرب الجامعي 

 ( نقطه بأقسام المستشفى المختلفه.109( في الطرقات وعدد  A.Pنقطه   20عدد 
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 ئل االتصال بالمستشفىوسا

 السنترال 

وخف  – 4596123خطوط تليفونات رئيسية   خف داخل على السنترال وهو 3يوجد بالمستشفى 

( ويعمل بحالة جيدة ويتبع  4596122وخف فاكص   -  4596124داخل على اءدارة الهندسية 

 ي التشغيل بمتابعته.شركة صيانه   شركة سيمنح( وتقوم الشركة بعمل الصيانة الدورية ويقوم فن

خف خارجي كما يوجد بطاريات  20خف داخلي ومكان لــ 160ويحتوى السنترال على مكان لــ 

 لتشغيل السنترال في حاله انقطاع التيار الكهربائي . U.P.Sوجهاث 

 اص بالمستشفى وأقسامها المتعددة( خC.Dبخصوص صور عن المستشفى )مرفق طيه 

 

 تشفىلهيكل اإلدارى للمسامرفق 

فقد تم ارساله عبر الموقع أما بخصوص المقترحات لتصور موقع خاص لكل مستشفى 

 االلكتروني المرسل

 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 

 مدير عام  المستشفى 

 د/ هشام مرعي               
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دير عام م

 ستشفىم

برج العرب 

 الجامعي

إدارة 

العيادات 

  الخارجيه

 

قسم التغذيه 

 واالقامه 

 

إدارة 

الخدمات 

 العالجيه 

 

قسم 

العالقات 

 العامه

قسم 

 التفتيش

 

قسم شئون 

 المرضى

قسم خدمه 

 المواطنين

قسم 

السالمه 

والصحه 

 المهنيه

قسم 

الخدمات 

 االجتماعيه

 قسم

  الصيدليات

 

ة إدار

الشئون 

 الهندسيه

 

إدارة 

الشئون 

الماليه 

 واإلداريه

 

شئون إدارة 

هيئه 

 التمريض

 

قسم 

الشئون 

 اإلداريه

قسم 

 المخازن 

 

قسم 

 المشتريات

قسم 

 الحسابات

قسم 

 الخزينه

قسم 

النظافه 

ونقل 

 النفايات


