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كلیة الطب, جامعة القاھرةعن 
القسم األول

البیانات الوصفیة عن المؤسسة

البیانات الوصفیة

 قصر العینى(طب الاسم المؤسسة: كلیة(

 نوع المؤسسة : كلیة

اسم الجامعة/ التابعة لھا المؤسسة: جامعة القاھرة

نوع الجامعة: حكومیة

:الموقع الجغرافى

القاھرةالمدینة: -القاھرةة: ظالمحاف-

:11/3/1827تاریخ التأسیس

 :متیازاالواحدة للتدریب األساسى (فترة+  سنةسنوات6مدة الدراسة(

لغة الدراسة: اإلنجلیزیة

:القیادة األكادیمیة

oعمید الكلیة: أ.د/ أحمد سامح فرید

أستاذالدرجة العلمیة: 

o:ادیة أحمد نبیھ الفقىأ.د/ نوكیل الكلیة/ لشئون التعلیم والطالب

أستاذالدرجة العلمیة: 

oوكیل الكلیة/ لشئون الدراسات العلیا والبحوث: أ.د/ لمیس عوض محمود رجب

أستاذالدرجة العلمیة: 

oوكیل الكلیة/ لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة: أ.د/ محمد ھانى كمال المحمدى

أستاذالدرجة العلمیة: 

حھا المؤسسة:الدرجات العلمیة التى تمن

دبلومة متخصصةلیسانسبكالوریوس

دبلومماجستیردكتوراه

ال یوجدأخرى: 

√

√

√

√√√
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:عدد الطالب المقیدین فى المرحلة الجامعیة األولى

9684: اإلجمالي4512إناث: 5172ذكور: 

:عدد الطالب المقیدین فى مرحلة الدراسات العلیا

9330اإلجمالى: 3766إناث: 5564ذكور: 

:األقسام العلمیة

o:أسماء األقسام العلمیة
oاألقسام العلمیة األكادیمیة

األجنةعلم التشریح و.1
الھستولوجیا.2
الكیمیاء الحیویة الطبیة والبیولوجیا الجزیئیة.3
الفسیولوجیا الطبیة.4
الطفیلیات الطبیة.5
المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة.6
الفارماكولوجیا الطبیة.7
الباثولوجیا.8
الصحة العامة وطب المجتمع.9

الطب الشرعى والسموم اإلكلینیكیة.10
oاألقسام اإلكلینیكیة العامة

األمراض الباطنة.11
الجراحة العامة.12
طب األطفال.13

oاألقسام اإلكلینیكیة التخصصیة
أ. المجموعة األولى: ذات الصبغة الباطنیة

األمراض الصدریة.14
األمراض الجلدیة.15
الفسیولوجیا اإلكلینیكیة للجھاز العصبىاألمراض العصبیة و.16
األمراض النفسیة.17
األمراض المتوطنة    .18
أمراض القلب واألوعیة الدمویة.19
الروماتیزم والتأھیل.20
الطب المھنى والبیئى.21
الباثولوجیا اإلكلینیكیة والكیمیائیة.22
التخدیر والعنایة المركزة الجراحیة وعالج األلم.23
األشعة التشخیصیة والتداخلیة.24
الج األورام والطب النووىع.25
طب الحاالت الحرجة.26
طب العائلة.27

المجموعة الثانیة: ذات الصبغة الجراحیة-ب
التولید وأمراض النساء.28
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طب وجراحة العین.29
األذن واألنف والحنجرة.30
جراحة المسالك البولیة  والتناسلیة .31
جراحة العظام.32
جراحة المخ واألعصاب.33
جراحة القلب والصدر.34
ض الذكورة والتناسلطب وجراحة أمرا.35

اء ھیئة التدریس (أستاذ + أستاذ مساعد + مدرس) على رأس العمل:عدد أعض

2642اإلجمالى: 1137إناث: 1505ذكور: 

242معار: ال یوجدمنتدب: 2642دائم: 

:عدد أعضاء ھیئة التدریس موزعاً حسب الدرجات العلمیة

1135أستاذ: 707أستاذ مساعد: 800مدرس: 

98أستاذ غیر متفرغ: 446أستاذ متفرغ : 

 31)/المھمات العلمیة (431)/األجازات الخاصة (242(عدد المعارین(:

704: اإلجمالي333إناث: 371ذكور: 

على رأس العملعدد أعضاء الھیئة المعاونة:

1021اإلجمالى: 522إناث: 499ذكور: 

:عدد المبعوثین فى الخارج

94اإلجمالى: 35إناث: 59كور: ذ

3.7: 1: لطالباعلى رأس العمل إلىنسبة أعضاء ھیئة التدریس

9.5: 1: لطالبعلى رأس العمل إلى انسبة أعضاء الھیئة المعاونة

7.6: )وغیر متفرغ(دائم ومتفرغنسبة المعارین إلجمالى أعضاء ھیئة التدریس%

14.5(دائم ومتفرغ وغیر متفرغ): أعضاء ھیئة التدریسإلجماليجازات الخاصة ألنسبة ا%

:عدد العاملین بالجھاز اإلدارى

900اإلجمالى: 472إناث:428ذكور:

:عدد العاملین بالجھاز اإلدارى وفقاً لحالتھم الوظیفیة

127مؤقت: 773دائم: 
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أوال: المرحلة الجامعیة األولى:

لتى تقدمھا المؤسسة:أسماء البرامج التعلیمیة ا

oبكالوریوس الطب والجراحة

 :1العدد اإلجمالى للبرامج التعلیمیة التى تقدمھا المؤسسة

 :1عدد البرامج المطبقة بالفعل

ثانیاً: مرحلة الدراسات العلیا:

(الجدیدة) أسماء البرامج التعلیمیة التى تقدمھا المؤسسة: الئحة الدراسات العلیا

oصص فى العلوم الطبیة األساسیةدرجة ماجستیر التخ
التشریح وعلم األجنة.1
الھستولوجیا.2
الكیمیاء الحیویة الطبیة والبیولوجیا الجزیئیة.3
الفسیولوجیا الطبیة.4
الطفیلیات الطبیة.5
المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة.6
الفارماكولوجیا الطبیة.7
الباثولوجیا.8
الصحة العامة وطب المجتمع.9

كلینیكیةالطب الشرعى والسموم اإل.10
السموم اإلكلینیكیة.11

oدرجة الماجستیر فى أحد فروع التخصص اإلكلینیكیة العامة
األمراض الباطنة.12
الجراحة العامة.13
طب األطفال.14

oدرجة الماجستیر فى أحد فروع التخصص اإلكلینیكیة ذات الصبغة الباطنیة
األمراض الصدریة.15
األمراض الجلدیة.16
األمراض العصبیة و النفسیة.17
جیا اإلكلینیكیة للجھاز العصبىالفسیولو.18
الطب النفسى.19
الطب النفسى لألطفال والمراھقین.20
األمراض المعدیة وأمراض الجھاز الھضمى والكبد المتوطنة.21
أمراض القلب واألوعیة الدمویة.22
الروماتیزم والتأھیل.23
الطب المھنى والبیئى.24
الباثولوجیا اإلكلینیكیة والكیمیائیة.25
التخدیر  و العنایة المركزة الجراحیة وعالج األلم.26
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األشعة التشخیصیة و التداخلیة.27
عالج األورام .28
الطب النووى.29
طب الحاالت الحرجة.30
طب العائلة.31
أمراض السمع والصمم.32
أمراض التخاطب.33

oدرجات التخصص الدقیقة ذات الصبغة الباطنیة التى تحتاج إلى ماجستیر سابق
ةأمراض الدم اٌإلكلینكی.34
أمراض الكلى.35
الغدد الصماء والسكر والتغذیة اإلكلینیكیة والمیتابولیزم.36
أمراض الجھاز الھضمى والكبد.37
عالج  اآللم.38

oدرجة الماجستیر  فى أحد فروع التخصص اإلكلینیكیة ذات الصیغة الجراحیة
التولید وامراض النساء.39
طب وجراحة العین.40
األذن واألنف والحنجرة.41
والتناسلیةجراحة المسالك البولیة.42
جراحة العظام.43
طب وجراحة أمراض الذكورة والتناسل.44
جراحة القلب والصدر.45
جراحة المخ واألعصاب.46

oدرجة الدكتوراه فى العلوم الطبیة األساسیة
التشریح وعلم األجنة.47
الھستولوجیا.48
الكیمیاء الحیویة الطبیة والبیولوجیا الجزیئیة.49
الفسیولوجیا الطبیة.50
الطفیلیات الطبیة.51
روبیولوجیا الطبیة والمناعةالمیك.52
الفارماكولوجیا الطبیة.53
الباثولوجیا.54
الصحة العامة وطب المجتمع.55
الطب الشرعى والسموم اٌإلكلینیكیة.56
السموم اٌإلكلینیكیة.57

oدرجة الدكتوراه فى أحد فروع التخصص اإلكلینیكیة العامة
األمراض الباطنة.58
الجراحة.59
طب األطفال.60

oتخصص اإلكلینیكیة ذات الصبغة الباطنیةدرجة الدكتوراه فى أحد فروع ال
األمراض الصدریة.61
األمراض الجلدیة.62
األمراض العصبیة.63
الفسیولوجیا اإلكلینیكیة للجھاز العصبى.64
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الطب النفسى.65
األمراض المعدیة وامراض الجھاز الھضمى والكبد المتوطنة.66
أمراض القلب واألوعیة الدمویة.67
الروماتیزم والتأھیل.68
ض المھنیةطب الصناعات واألمرا.69
السموم اٌإلكلینیكیة.70
الطب المھني و البیئى.71
الباثولوجیا اإلكلینیكیة والكیمیائیة.72
التخدیر والعنایة المركزة الجراحیة وعالج األلم.73
األشعة التشخیصیة والتداخلیة.74
عالج األورام .75
الطب النووى.76
طب الحاالت الحرجة.77
طب العائلة.78
أمراض السمع والصمم.79
أمراض التخاطب.80
لدمأمراض ا.81
أمراض الجھاز الھضمى والكبد.82

oدرجة الدكتوراه  فى أحد فروع التخصص  اإلكلینیكیة ذات الصیغة الجراحیة
التولید و أمراض النساء.83
طب وجراحة العین.84
األذن واألنف والحنجرة.85
جراحة المسالك البولیة والتناسلیة.86
جراحة العظام.87
طب وجراحة أمراض الذكورة والتناسل.88
درجراحة القلب والص.89
جراحة المخ واألعصاب.90
جراحة األوعیة الدمویة.91
جراحة التجمیل.92
جراحة األطفال.93

 دكتوراه)47ماجستیر، 46(93التى تقدمھا المؤسسة:الدراسات العلیا لبرامج العدد اإلجمالى

:93عدد البرامج المطبقة بالفعل

64.6اسات العلیا:نسبة المسجلین للماجستیر مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقیدین بالدر%

31ا: نسبة المسجلین للدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقیدین بالدراسات العلی%
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 (نظام قدیم).%4.4نسبة المسجلین لدرجة الدبلوم

 األخیرة:الثالثعدد الدرجات التى تم منحھا خالل السنوات

502دكتوراه: 1474ماجستیر: 109دبلوم: 

خریج6532یجین خالل السنوات الخمس األخیرة: عدد الخر
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 :وحدة33عدد الوحدات ذات الطابع الخاص

مركز التشخیص بالموجات الصوتیة .1
القصور الكلوى وجراحتھ.2
باألشعاع مركز قصر العینى لعالج األورام.3
مركز رعایة الحاالت الحرجة .4
وحدة الوراثة الطبیة .5
دمویة وحدة معمل قصر العینى لالوعیة ال.6
مركز تطویر التعلیم الطبى .7
وحدة النزالت المعویة .8
وحدة مناظیر الجھاز الھضمى والكبد.9

وحدة بنك العیون.10
مركزالسموم البیئیة واالكلینیكیة .11
وحدة الكیمیاء الحیویة والبیولوجیا الجزئیة .12
وحدة السمع واالتزان وأمراض التخاطب.13
وحدة بنك ومعمل االذن وزرع القوقعة .14
لطب التصویرى واألشعة التداخلیة وحدة ا.15
وحدة ابحاث الدرن والحساسیة والفطریات .16
وحدة تشخیص الكبد والبلھارسى ومضاعفاتھ.17
وحدة دالالت االورام .18

مركز جراحات القلب المفتوح .19
وحدة الغدد الصماء والسكر والمیتابولیزم.20
وحدة اللیاقة والتأھیل .21
وحدة تشخیص امراض العیون وعالجھا .22

ر باللیز
مركز حفظ وزراعة انسجة الجھاز الحركى .23
مركز المعلومات الطبیة والشبكات الدولیة .24
مركز المؤتمرات وخدمات الضیافة .25
وحدة امراض الدم .26
مركز طب وزراعة الكلى لالطفال.27
وحدة أبحاث ضغط الدم.28
وحدة معالجة المخلفات الخطیرة.29
وحدة الجراحات التجریبیة والتجارب .30

البیولوجیة
بحاث ومضاعفات السكرمركز أ.31
مركز التعلیم المتطور.32
وحدة طب الجنین.33

بالمؤسسةتصالإلاوسائل 

العنــوان البریــدى: جامعة القاھرة كلیة طب قصر العینى -

الملك الصالح109ص.ب: 

11559رمز بریدى –القاھرة 

www.kasralainy.edu.egالموقع اإللكترونى: -

www.medicine.cu.edu.eg

dean@kasralainy.edu.egالعنوان اإللكترونى: -
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)202(23657104) فاكس: 202(23644383–) 202(23646394تلیفون: -



كلیة الطب, جامعة القاھرةعنوان

كلیة طب قصر العینى -العنــوان البریــدى: جامعة القاھرة -

الملك الصالح109ص.ب: 

11562رمز بریدى –القاھرة 

www.kasralainy.edu.egالموقع اإللكترونى: -

www.medicine.cu.edu.eg

dean@kasralainy.edu.egالعنوان اإللكترونى: -

)202(23657104) فاكس: 202(23644383–) 202(23646394تلیفون: -



أھداف كلیة الطب, جامعة القاھرة

رفع القدرة المؤسسیة للكلیة وتحسین وضعھا التنافسي:- 1
تطویر الھیكل التنظیمي للكلیة واستحداث إدارات وأقسام جدیدة.1-1
تدعیم مبدأ القیادة والحوكمة وتطویر أسلوب اتخاذ القرار.1-2
1-3

التدریس والھیئة المعاونة والطالب والعاملین بتطبیقھ. 
رفع كفاءة أداء الجھاز اإلداري وتنمیة المھارات اإلداریة للقیادات األكادیمیة.1-4
تنمیة وتنویع مصادر التمویل الالزم لتحقیق الغایات االستراتیجیة.1-5
1-6

والمستشفیات.
1-7

الخدمة الصحیة والتعلیمیة واتخاذ القرارات اإلداریة.

طالب البكالوریوسرفع كفاءة العملیة التعلیمیة وبناء الشخصیة المتمیزة ل-2
رفع كفاءة العملیة التعلیمیة:2-1

2-1 -1
تمـیز یواكب المعاییر الدولیة.

تحدیث وتطویر مناھج الكلیة دوریاً مع االستعانة بخبرات دولیة 2-1-2
إلدخال نظم حدیثة.

الطبى. استحداث نظم جدیدة للتكامل فى التعلیم3- 2-1
وضع وتحدیث نظم لقیاس المخرجات التعلیمیة المستھدفة لبرنامج مرحلة 4- 2-1

البكالوریوس. 
تحدیث نظم التقییم لتشمل االمتحانات التحریریة والعملیة واإلكلینیكیة.  5- 2-1
ضمن مناھج E-Learningاستكمال تصمیم مقررات الكترونیة6- 2-1

البرنامج الدراسى الحالى والمتوقع. 
بحثیة بالبرنامج الدراسى لكافة المناھج وتنمیة مھارات إدراج مشاریع7- 2-1

التعلیم الذاتى (القیادة والطب المبنى على الدلیل وأمان المرضى ).
Credit)استحداث وتطبیق برنامج دراسي متكامل بالنقاط المعتمدة 8- 2-1

Points).
إنشاء شھادة جدیدة مشتركة مع جامعة أجنبیة لھا ترتیب عالمي متقدم.9- 2-1
العائد االقتصادى الذاتى من تسویق البرامج الدراسیة.تنمیة10- 2-1



زیادة أعداد الطالب الدولیین المتمیزین وزیادة اتفاقیات التعاون مع 11- 2-1
جامعات دولیة لتحسین المناخ الفكرى وخبرات الطالب,

وضع خطة لزیادة عدد المكتبات اإللكترونیة الحدیثة وإدخال 12- 2-1
مال مستلزمات المكتبة وقاعات تكنولوجیا المعلومات المتقدمة واستك

اطالع للطالب. 
وضع خطة لتغطیة قاعات للطالب وأعضاء ھیئة التدریس بالكلیة 13- 2-1

بشبكة اإلنترنت السلكیة والالسلكیة لفتح آفاق جدیدة من التعلیم.

بناء الشخصیة المتمیزة للطالب:2-2
2-2 -1

وإیجابیة المشاركة واتخاذ القرار في ظل بیئة من التفھم واالحترام .
2-2 -2

مكاتب تلتزم بمعاییر العدل والمساواة وعدم التمییز .
2-2 -3

Student Centered Learningالطالب 
2-2 -4

التعلیمیة.
2-2 -5

تدریبیة وتشجیع طالب الكلیة للتدریب بجامعات دولیة . 
رفع كفاءة العملیة التعلیمیة بالدراسات العلیا ودعم البحث العلمي:-3

رفع كفاءة العملیة التعلیمیة بالدراسات العلیا:3-1
قاً لنظام النقاط المعتمدة.تطویر برامج الدراسات العلیا وف1- 3-1
إعداد برامج التدریب المھني بما یتوافق مع المواصفات القیاسیة القومیة والعالمیة.2- 3-1
تطویر مكتبة الدراسات العلیا وإنشاء مكتبة إلكترونیة.3- 3-1

دعم البحث العلمي:3-2
تحدیث خطط البحث العلمي باألقسام وربطھا بخطة الكلیة.1- 3-2
االلتزام بالمعاییر القومیة والدولیة.رفع كفاءة العملیة البحثیة مع2- 3-2
.)Integrate Research Center(إنشاء مركز متكامل إلعداد ومراجعة البحوث العلمیة 3- 3-2
إنشاء مركز إلجراء التجارب اإلكلینیكیة.4- 3-2
تنمیة مصادر التمویل الذاتي.5- 3-2
إعداد خطة لتطویر الدوریات والمجالت الصادرة من الكلیة حتى نتمكن من الحصول 6- 3-2

لى معامل أثر عال عالمیا.ع
زیادة عدد اتفاقیات التعاون العلمي مع الجامعات األجنبیة وتفعیلھا.7- 3-2



تشجیع البحوث المشتركة مع ھیئات ومؤسسات محلیة وإقلیمیة ودولیة.8- 3-2
االستخدام األمثل لمخرجات البحوث العلمیة لخدمة العملیة التعلیمیة والخدمات التنمویة 9- 3-2

للمجتمع.
المشاركة المجتمعیة:رفع كفاءة -4

تدعیم التعاون مع ھیئات ومؤسسات المجتمع المدنى الصحیة المحلیة والعالمیة لمواجھة المتغیرات 4-1
واالحتیاجات المجتمعیة الخاصة بالمجال الصحي والتعلیمى .

سات تعزیز االستفادة من المجتمع المحیط لدعم التدریب المھني لطلبة مرحلة البكالوریوس والدرا4-2
العلیا.

دعم المشاركة المجتمعیة في تقییم وتطویر الخدمات المقدمة من الكلیة في المجال التعلیمي ومجال 4-3
خدمة المجتمع.

نشاء مكتب الخرجین وزیادة التواصل مع العاملین بالخارج وإعداد مؤتمرات دوریة للخریجین.إ4-4
توسیع قاعدة زیارات القوافل العالجیة.4-5
دیم الخدمات الالزمة لحمایة البیئة من التلوث واألخطار من خالل التعاون مع المؤسسات تق4-6

الحكومیة واألھلیة.
تنمیة المشروعات البحثیة الموجھة لحمایة البیئة.4-7

:تنمیة قدرات ومھارات أعضاء ھیئة التدریس-5
بحث العلمي.تنمیة قدرات ومھارات أعضاء ھیئة التدریس في مجال التدریس وال5-1
إعداد وتنفیذ برامج لتنمیة القیادات اإلداریة األكادیمیة بالكلیة. 5-2
دعم سفر أعضاء ھیئة التدریس إلى المؤتمرات العالمیة.5-3
زیادة عدد بعثات اإلشراف المشترك بین الكلیة والجامعات العالمیة.5-4
االستفادة من نتائجھا.عقد المؤتمرات العلمیة لألقسام المختلفة بالكلیة مع5-5
زیادة المھارات المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس وحثثھم علي التنمیة المھنیة المستدامة .5-6

6-
دوریا.

نشر ثقافة الجودة. 6-1
شامل والمستمر للقدرة المؤسسیة وللفاعلیة التعلیمیة. وضع خطة للتقویم ال6-2
تطبیق نظم إدارة الجودة بشكل متوازن وبأولیات محددة في جمیع مكونات منظومة العمل 6-3

بالكلیة.
تطبیق نظام فعال للمتابعة والتقییم.6-4
التعلیم واالعتماد. تواصل فعال مع مركز ضمان الجودة بالجامعة والھیئة القومیة لضمان جودة 6-4



نبذة تاریخیة  لكلیة الطب, جامعة القاھرة

عام .. و قد بدأ الطب في مصر 7000أن تاریخ الطب المصري مزیج من تطورات طبیة علي مدي 
الفرعونیة كعلم و فن و حفظ باألدیرة و المعابد .. ثم كانت مدرسة اإلسكندریة ثم المدرسة الطبیة اإلسالمیة 

عد الفتح العثماني تدھور علم الطب .. ثم كان من نتائج حكم الممالیك و التي ذادت تأصال بمصر.. أال أنھ ب
الطاعون الذي فتك بسكانھا من حین آلخر أن نقص عدد السكان الي ملیونین.


-1826–غیر مستشفي عسكري واحد. عین محمد ع

.
المستشفي المركزي.

 سنوات 6افتتحت مدرسة الطب بأبي زعبل علي نھج برنامج طب باریس لمدة 1827مارس 11في
و اختیرت كتب الد

األولیة ألعداد الطلبة لاللتحاق بالمدرسة.
 أستقدم كلوت بك أساتذة أكفاء للتدریس

.
 12-أرسل كلوت بك نوابغ الخریجین  1832في-

اة لھیئة التدریس المصریة.لیعودوا كنو
 1837430في

.1838سة للتمریض علي النیل. و بعد االنتقال أنشأت مدر1466بناه عام 
184880086

فرنسیا طبیا.


-1849–بك 

تتقدم لعدم التخطیط السلیم .
 أستعان عباس باشا بدال عن األلمان باإلیطالیین بال جدوي.1854في
6

و أرسلت البعثات الي أوربا ثانیة.1856فافتتحت في 
–

و أمر أسماعیل باشا بتعلیم عشر سوریین بالمدرسة.-محمد علي باشا
18825001885

الخارجیة.
 یة و 1890في

فاستقال الكثیر من األساتذة المصریین.



 1898في
1903

اإلنجلیزیة محل العربیة و أنقضي عھد األساتذة المصریین.
1906

األنجلیزي
مستواھا.

 1908في
یة.األھل
 1919في

عددا من المصریین بكرسي األستاذیة.
 1920في

لبدایة النھضة الطبیة الحدیثة و التي تبنت بنا
البعثات و التعلیم الطبي المستمر مع تمصیر ھیئة التدریس و تقنین مزاولة المھنة الطبیة.

 1925في
تمنح درجة الدكتوراه. في الطب.

1927–1200-
1928األساس للكلیة و مستشفاھا في 

لیصبح مستشفي أبو الریش لألطفال.
 1929في أول مایو

العطاء و التطویر علي ید من خلفوه من عمداء متمیزین..
19401947–

تتبع جامعة عین شمس.1950حتى أصبحت في -القاھرة
 تم تحویل مدرستي الصیدلة و طب األسنان إلى 1955في

).1995داخل حرم الكلیة (تم افتتاح المبني الحدیث 
 أنشئ بالكلیة معھد للسرطان إلى أن اصبح كیانا مستقال .1959في
 توالـت التوسعات علي مدي السنوات المتعاقبة فأنشئ العدید من الوحدات المتمیزة علمیا و تقنیا لألخذ

التنامي في العلوم الطبیة مع تجھیزھا بأحدث المعدات و األجھزة.بأسباب التطور
 سریر و لذا 5200و بھذا أصبحت مستشفیات جامعة القاھرة التابعة لكلیة الطب تشتمل  علي حوالي

تعتبر أضخم وحدة عالجیة بالشرق األوسط و یصنفھا كواحد من المراكز الطبیة الكبیرة بالعالم.
علي مدي السنوات ال

المؤسسات العلمیة و الطبیة.
وعلي مدار السنوات نالت الكلیة العدید من شھادات التقدیر من كافة الم

)تاریخ النھضة الطبیة المصریة كأصلاألكادیمي علي الصعید العلمي ( مرفق صورشھادات ملونة بكتاب 


أكتوبر ( جامعة خاصة).6ستشفي جامعة الجامعي بمحافظة بني سویف و مستشفي  فرع الفیوم ، م
عیدا بمصر لمھنة الطب و األطباء.1827مارس 11و تكریما لقصر العیني ، أتخذ یوم إنشائھ في
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الھیكل األدارى لكلیة الطب, جامعة القاھرة
عمید الكلیة: أ.د/ أحمد سامح فرید

أستاذالدرجة العلمیة: 

oوكیل الكلیة/ لشئون التعلیم والطالب: أ.د/ نادیة أحمد نبیھ الفقى

أستاذالدرجة العلمیة: 

oوكیل الكلیة/ لشئون الدراسات العلیا والبحوث: أ.د/ لمیس عوض محمود رجب

أستاذالدرجة العلمیة: 

oوكیل الكلیة/ لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة: أ.د/ محمد ھانى كمال المحمدى

الدرجة العلمیة: أستاذ



رسالة كلیة الطب البشرى, جامعة القاھرة

المجتمع والمساھمة في حل المشاكل الصحیة القومیة



رؤیة كلیة الطب البشرى, جامعة القاھرة

بھا وبكفاءة خریجیھا علي الساحة الدولیة



ة كلیة الطب البشرى, جامعة القاھرةكلم
ة ـــة الذاتیـــالدراس

جامعة القاھرة- طب اللیة ك

كلمة عمید كلیة الطب

مسئولیة نھضة مصر الطبیة الحدیثة من تع1827حملت على عاتقھا منذ نشأتھا عام 
وتدریب األطباء وعالج مالیین المرضى قرابة قرنین من الزمان.

2007

ة
والمجتمعیة.

إن 
.2007ة الطریق التى أقرھا مجلس كلیتھا فى عام طومنھجیة لتحقیق أھدافھا طبقاً لخار

أ.د/ أحمــد سامح فرید
عمید كلیة طب جامعة القاھرة
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