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 :(2026-2021) البحثجة لقسم الباثولوجيو تسارايجيجة اال اخلطة
 

التي  1942في عام  تم انشاء قسم الباثولوجي )علم األمراض( مع انشاء كلية الطب الحديث، جامعة االسكندرية

منبع ألساتذة عظام في هذا المجال، تمكنوا من  ا. ومنذ تلك التاريخ اصبح قسم الباثولوجياسسها علب ابراهيم باش

 النهوض بشأن القسم والكلية في مجال علم األمراض.
 

 

كثر فعالية من حيث التكلفة لمرضانا.تقديم خدمات علم األمراض بأعلى جودة واأل•   

ء أنشطة البحث العلمي التي تحظى اعتراف على المستوى المحلي والدولي والتي من شأنها جراإ• 

 االضافة الى علم األمراض.

تدريب وتطوير االطباء المتخصصين في علم األمراض مع تقديم التعليم المستمر مدى الحياة في مجال • 

 علم األمراض.

والدراسات العليا،  لطلبة كلية الطب في مرحلتين البكلوريوس جانب دوره األساسي في تدريس علم األمراضوالى 

برج -ناريمان-الشاطبي-)الميري ستةبأعمال التشخيص لجميع عينات المستشفيات الجامعية الأعضاء القسم يقوم 

 غرب الجمهورية والدلتا. -والتي تقدم الرعاية الطبية لمنطقة شمال طلبة الجامعة( -سموحة-العرب

 

 ثية لقسم الباثولوجييصية و البحالخطة التشخ

  ليل األنسجة:الخدمات المتخصصة لمعامل تحا

 

توفر معامل تحاليل األنسجة )الباثولوجي(  خدمات في التقنيات المساعدة الحديثة لكل من األغراض 

: التشخيصية والبحثية، بما في ذلك  

 

  Hematoxylin & Eosinوتقطيعها وصبغها بال  الى بلوكات شمع خدمة تمرير العينات .1

 

 Frozen Section))    بالتبريد حضير العيناتخدمات الت .2

 

. الصبغات التشخيصية األخرى مثل:3  

PAS stain, Alcian Blue, Trichrome, Congo Red, Silver stains 

مختلفة تتوفر الصبغات المناعية بالجهاز األلي لمجموعة واسعة من الصبغات المناعية ال . الصبغات المناعية:4

 لألغراض التشخيصية والبحثية.

 
 

I. التصوير المجهري وبرامج تحليل الصور اآللية 
 

تصوير العينات الرقمي، يقدم قسم علم األمراض )الباثولوجي( بكلية طب االسكندرية أحدث التقنيات في 

 عالي الدقة، وتحليل الصور اآللي.

 

 ه الخدمة؟من المستفيد من هذ

 

 الباحثون 

 ( الذين يستخدمون دراسات على أنسجة الجسم ألبحاث العلميةالباحثون )الماجستير ، الدكتوراه ، وا

 المختلفة لتصوير عيناتهم.

 :مهمة قسم علم األمراض بكلية طب اإلسكندرية هي

 المتخصصة: خدمات الميكروسكوبات. 5



  المناعية لتحليل صور العينات وتحديد نتائجهم بشكل شبه الباحثون الذين يقومون بإجراء الصبغات
 كمي

  ى سبيل المثال عمق األورام، مساحة الورم لى التحليل المورفومتري علالباحثون الذين يحتاجون إ
 وحجمه ، مسافة األورام من الهوامش الجراحية ، مناطق نخر الخ ...

 

 

 متاح لجميع بميكروسكوب الفلورسنت وذلك ير التصو أحدث التقنيات في بكلية طب االسكندرية يقدم قسم علم األمراض

 الفلورسنت.الصبغات المناعية باستخدام  عينات األنسجة )على سبيل المثال الخزعات األساسية الكلوية( 

 بتقنية التصوير ال FISH يةوالبحث يةغراض التشخيصلأللجميع العينات  ةمتاح. 

 

 
 :اجملاالت اليت حتتاج اىل دعم، وهيجع أحباث يتماشى مع احتجاجات اجملتمع والقسم يف ختصجص مواض

 
 من حيث مغزليةة أورام العظام واألنسجة الدراس .1

Molecular pathogenesis, prognostic biomarkers, and new molecular targets 

  من حيث  دراسة أورام المخ واألعصاب .2

Molecular pathogenesis, prognostic biomarkers, and new molecular targets 

 دراسة أورام الجلد من حيث .3

Molecular pathogenesis, prognostic biomarkers, and new molecular targets 

 من حيثام الثدي ردراسة أو .4

Molecular pathogenesis, prognostic biomarkers, and new molecular targets 

 م الكبد من حيثدراسة أورا .5

Molecular pathogenesis, prognostic biomarkers, and new molecular targets 

 دراسة أمراض الكبد من حيث .6

Etiopathogenesis, molecular pathogenesis, diagnostic molecular markers and 

molecular targets. 

 من حيث بيةسة أمراض الكلى الطادر .7

Molecular pathogenesis, prognostic biomarkers, and new molecular targets 

 من حيث اتاالبروست دراسة أورام .8

Molecular pathogenesis, molecular biomarkers, new molecular targets, 

diagnostic and prognostic markers 

 مراض العضالت من حيثدراسة أ .9

Histopathological diagnosis of skeletal muscle disease, pathogenesis, diagnostic 

molecular markers and molecular targets. 

 دراسة أمراض الجهاز الهضمي من حيث .11

Etiopathogenesis, molecular pathogenesis, diagnostic molecular markers and 

molecular targets. 

 من حيث والعنق لرأسأورام ادراسة  .11

Etiopathogenesis, molecular pathogenesis, diagnostic molecular markers and 

molecular targets. 

 

 

     اخلطة التدريسجة لقسم الباثولوجي         
 

II. لفلوري و ال التصوير المناعي الفلورسنت باستخدام الميكروسكوب اFISH 



ويقدم أحدث التطورات   integratedنظام اللم األمراض بيدريس مادة عولوجي التدريس بقسم الباثئة يقوم أعضاء هج          
 .من الناحجة النظرية والعملجة علم األمراضتساتسجات المعرفة الطالب  ويفستيوطلبة الدراتسات العلجا مبا  للطلبة اجلامعجني
 يتم يدريس:

 ( General Pathologyالطب البشري الفرقة الثانجة )بة طل-
 (Integrated Systemic Pathologyطلبة الطب البشري الفرقة الثالثة والرابعة )-
 رقة الثانجةطب األتسنان الفطلبة -
 م من كلجة طب األتسنانكلجة الطب وطلبة ابثولوججا الفكتوراة لألقسام املختلفة بداخل  اجستجري والد طلبة امل-
 

                                  .عملجةنظرية و امتحاانت يشمل ،  من خالل وحدة القجا  والتقويجموميأتسالجب التقالطلبة يتم أبحدث   يقججم
 
 
 
                            الباثولوجىقسم جملس س رئج        
                                                      حنان طايلأ.د.                                                                 


