
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 في كلية الطب جامعة عين شمس إنجازهملخص ما تم 

 
  :تجديد شامل و مستمر للبنية التحتية للكلية

طالب وتزويده  550تجديد وتطوير شامل لمدرج أ.د / أحمد البنهاوى لكي يسع بطابقيه  :مدرج أ.د/ أحمد البنهاوي  •
 .مليون جنية تبرع من البنك األهلي المصري  11بشاشات عرض على أحدث مستوى بتكلفة 

 . طالب 350ل  300تم عمل تطوير شامل لمدرج قسم التشريح لكي يسع من  التشريح :مدرج قسم  •
 .طالب 350ل  300تطوير شامل لمدرج الكيمياء ليسع من  :تطوير شامل لمدرج الكيمياء •
مليون جنيه جاري اإلنتهاء من إنشاء مبنى الفسيولوجى الجديد بتكلفة تقديرية اثنين ونصف  :قسم الفسيولوجي •

وكذلك تجديد ورفع كفاءة المبنى القديم شامل جميع المعامل وقاعات التدريس ومكاتب السادة أعضاء هيئه التدريس 
 بتكلفه اربعه ونصف مليون جنيه 

تجهيز عدد من قاعات التدريس للمجموعات الصغيرة من الطلبة لتسع من  :قاعات التدريس المجموعات الصغيرة •
 Small Group Teaching طالب 50ل  30

غرف، غرفتان كبيرتان  10تجديد وتجهيز قاعات تدريس مدرج الفالح لتتكون من  قاعات تدريس مدرج الفالح: •
 طالب 60ل  50طالب والباقي تسع الواحده منهم من  100تسع الواحده 

 تماعات جديدة به تطوير الجزء القديم من المبنى الرئيسي وعمل قاعة اج :قاعة اجتماعات جديدة •
وحدة ضمان  –نقل الوحدات اآلتية )مركز التعلم ااإللكتروني تجديد المكاتب في الجزء القديم من المبنى الرئيسي : •

جمعية نهضة طب عين شمس الى األمتداد  –وحدة أخالقيات البحث العلمي  -)قاعة اجتماعات جديده  –الجودة 
 يرهالجديد بالمبنى الرئيسي بعد تجديده وتطو 

قاعات مكيفة لإلمتحانات وتجهيزها  3تطوير  :زة التكييف والكاميرات للمراقبةقاعات امتحانات مجهزة بأجه •
 طالب  270بكاميرات المراقبة تسع القاعة الواحده منهم 

إدارات تطوير مخازن الكلية والورشة وتحويلها مكاتب لسادة الموظفين وتم نقل  :مكاتب جديدة للسادة الموظفين •
شئون العاملين والتوريدات وشئون أعضاء هيئة التدريس والعالقات العامة إليها وبذلك تعود واجهه الكلية للنشاط 

 .األكاديمي
 رفع كفاءة وتحسين بيئة الكلية :

ملعب  -تطوير مالعب الكلية التي تشمل ملعب كرة خماسية بنجيل صناعى  فتتاح مالعب الكلية الجديدة :ا •
متعدد األغراض سلة، طائرة، يد، تنس بتكلفة حوالي مليون وخمسمائة الف جنية فقط ال غير منحه من وزارة 

 الشباب والرياضة.
بوضع بالطات من النجيلة إعادة تنسيق المسطحات الخضراء  :راء وحدائق وشبكة للري بالرشاشاتمسطحات خض •

الخضراء باإلضافة إلى زيادة النباتات والشجيرات مع وضع منظومة رى بالرش والتنقيط لتوفير استهالك المياه 
 وتنسيق األحواض وإعادة زراعتها بالنباتات المزهرة.

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

مع شركة للقيام بأعمال النظافة بالكلية ألول مرة وقامت الشركة بتوفير الكوادر  التعاقد :شركات نظافة متخصصة •
  16/7/2017الكافية لالعتماد عليها وذلك من خارج ميزانية الكلية، بدأت العمل من 

 تطوير دورات المياه بالكلية وحمامات لذوي االحتياجات الخاصة •
 انشاء كافتريا كلية الطب تحت إشراف جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة •
التعاقد مع شركة المقاولون العرب إدارة صيانة اآلثار والقصور وذلك لصيانة وتطوير مباني : أعمال ترميم الرخام •

 .الكلية القديمة وإعادتها إلي ما كانت عليه في السابق
منع دخول سيارات األجرة مع تخصيص سيارة كهربائية لنقل من يرغب من  :نظام وقواعد المرور داخل الكلية •

 يئة التدريس من البوابة الرئيسية.أعضاء ه الساده
 سيارة تقرييا  16تطوير الجراج الموجد أسفل مبنى األقسام بالكلية الستيعاب  :جراجات مباني الكلية •
سيارة أسفل المبنى المعدني وتم االنتهاء من  55ار للسيارات تسع حوالي تم إنشاء ساحة انتظ :بوابات إلكترونية •

إنشاء البوابات اإللكترونية وحارات الدخول والخروج طبقا لموافقة محافظة القاهرة وذلك حال لمشكلة عدم وجود 
ضاءته بأعمده أناره ألف جنيه تقريبا وتم أ 500أماكن النتظار السيارات بالكلية وتم االنتهاء من األعمال بتكلفة 

 تعمل بالطاقة الشمسية.
بعد أخالئه من الكيماويات الخطرة( إلي مخزن الورقيات ) نقل الورشة إلي المستشفيات وتحويل مخزن الكيمياء •

 للكلية بالتعاون مع إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة
 كمال الواجهة الرابعة من المبنىتطوير مبنى األقسام واست: قسامالواجهه الرابعه لمبنى األ •
 :المكتبة •

  وإضافة مراجع الجديدة إليها المكتبةتم تنظيم  
 تزويدها بأجهزة كمبيوتر 
 مساًءا 8صباًحا ل 8من  تعديل المواعيد لتصبح متاحة للطلبة 
 قاعة انتظار )استراحة( ( -قاعة اجتماعات   -قاعة مناقشة الرسائل   ) تجهيز قاعات جديدة بها 

 جهاز كمبيوتر وجاري تجهيزها بميكروسكوبات جديدة 350انشاء معامل الكمبيوتر المركزية وتزويدها ب •
  استوديو التعلم اإللكترونى :  •

 هو أحدث إنجاز فى التعلم اإللكترونى حيث يتم إستخدامه فى:     
 تسجيل المحاضرات فيديو 
 تسجيل الجلسات العملية و السريرية 
 تصوير ثالثى األبعاد (3D) 

 The Medical Ain Shams Research Institute (MASRI)   :ركز أبحاث طب عين شمسم •
ألدارة البحوث الطبية األكلينيكية واألساسية بصورة مركزية للمساعدة في  MASRIانشاء مركز طب عين شمس 

زيادة معدالت النشر الدولي وتفادي تكرار األبحاث واألجهزة الطبية مما يساعد في توجيه الدعم المادي للمشروعات 
 البحثية وخلق منتج تطبيقي يفيد المجتمع المصري واألقليمي والدولي



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 : تطوير انشاءات المستشفيات
 مـسـتـشـفى األطـفـال الجــديد : •
 2017من االنشاءات ديسمبر و االنتهاء  2004البدء في اإلنشاءات مايو  ➢
 يرتبط المستشفى الجديد بكوبري داخلي مع المستشفى القديم لتحقيق التكامل ➢
 مليون جنيه 190اإلفتتاح التجريبى بعد اإلنتهاء من جميع األعمال بمستشفي االطفال الجديد بتكلفة  ➢
مليون جنيه فى الثالث  100عام وتم توفير تمويل بما يقرب من  14إستغرق بناء مستشفى األطفال الجديد  ➢

 سنوات األخيرة لسرعة اإلنتهاء من بناء وتجهيز المبنى.
 طالب 350يحتوي على مدرج سعة  ➢
 طالب  35قاعات تشمل معمل للمهارات سعة كل قاعة  8يحتوي على  ➢
 الدور األرضي) دور تعليمي ( ➢
وأخرى لحديثى الوالدة ووحدة سرير حيث تحتوى على رعاية مركزة لألطفال  200ومستشفى األطفال الجديد  ➢

عالج األورام وأمراض الدم ووحدة الغسيل الكلوى بنظام معالجة المياه المركزية ووحدة أمراض سعة القلب 
 لألطفال والقسطرة

 وحدة الغسيل الكلوي  ➢
 X-ray   -األشعة العادية   ➢
 CT Scanاألشعة المقطعية  ➢
 الموجات فوق الصوتية ➢
 PICUالرعاية المركزة لألطفال  ➢
 NICUالرعاية المركزة لحديثي الوالدة  ➢
 المدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب على المهارات اإلكلينيكية بالمستشفيات ➢
 المسنين :  لطب حمد شوقيأمستشفي الشهيد  •
سرير  66سرير مقسمة الى  101أدوار متكررة بسعة سريرية  6من دور أرضي + الجديد وتتكون المستشفى  ➢

 سرير رعاية مركزة. 35داخلي و
 :تكلفة إنشاء و تجهيز المستشفى ➢
  : مليون جنيها  50اإلنشاءات. 
  :مليون جنيها  20التجهيزات. 
  مليون جنيها 70التكلفة األجمالية . 
عيادة  -عيادة الرعاية األولية للمسنين   :الدور األرضي يحتوي علي العيادات التخصصية والتي تشمل علي ➢

 الرعاية الثانوية للمسنين
عيادة أمراض عظام  - عيادة الذاكرة  :الدور األرضي يحتوي علي العيادات التخصصية و التي تشمل علي ➢

 المسنين 
جامعة عين شمس ألبحاث التعمر و أمراض  مركز –مركز تدريب متكامل  :الدور األول يحتوي علي ➢

 ةالشيخوخ
 سرير رعاية متوسطة  12 -سرير رعاية مركزة  23 :الدور الثاني يحتوي علي ➢



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 سرير داخلي و رعاية نهارية   66 أدوار من الثالث الى السادس :  ➢
  و ذوى األحتياجات الخاصة الدولية ألبنية المسنين جميع الممرات و الغرف تم اعدادها طبقا للمعايير ➢
 جميع الغرف لديها حمام خاص بها ➢
: جارى العمل بمشروع الجراج متعدد الطوابق بمعرفة جهاز المخابرات  جراج متعدد الطوابق بالمستشفيات •

مليون جنيه حيث تم  120العامة وتمثله شركة وادى النيل للمقاوالت واإلستثمارات العقارية بتكلفة تقريبية 
ى إستكمال العمل ومن المنتظر إنهاؤه وضع أساسات الجراج واإلنتهاء من الدور االرضي واألول والثانى وجار 

سيارة لحل مشكلة تكدس السيارات داخل حرم مستشفيات  700بسعة  2018وتشغيل المشروعمع نهاية عام 
 جامعة عين شمس.

غرف عمليات وعناية مركزة وقسم داخلى  5جارى العمل بمشروع إنشاء  أكاديمية جراحات القلب والصدر : •
  مليون جنيه من البنك األهلى. 20طريق شركة المقاولون العرب بدعم بالدور الرابع والخامس عن 

مليون جنية إلنشاء المستشفى اإلفتراضية لخدمة  40جارى تشطيب دور الميزانين ونصف الدور األول بتكلفة 
 العملية التعليمية بالتعاون مع البرنامج المتطور للتعليم الطبى.

 


