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 / رئيس وحدة ضمان اجلودة بكلية الطب،دكتوراالستاذ ال
 حتيه طيبه و بعد ,,,,

 

 :2020-2017في الفترة من  قسم الباثولوجي انجازات

 

 انجازات خاصة بالمعمل التشخيصي والبحث العلمي

 Accreditationات و االصالحات الالزمة للحصول علي االعتماد جراءاال لشروع فيا .1

according to  ISO 15189 2012    

 :تم بالجهود الذاتية  .2

 2019في العام   Royal collage  of Australiaمع   Proficiency testingعمل -

 Proficiencyمن حيث  proficiency testingتم االشتراك في برنامج ما ك ،2020و

Technical Test             

احضارها من مطار و  Test material technicalشحنات من  3ل تم استقبا حيث

  .على التواليايام  4-3 لمدة الي القاهرةسفرمن الالقاهرة الدولي مع ما يتطلب 

 تام.بنجاح   Proficiency testing diagnostic التيازجاتم  كما .3

 Policy , procedure , working instructionالعمل  تكتابة كل بروتوكوالكذلك تم  .4

  ة لالعتماد.المطلوبالنقاط الالزمة الستكمال  forms و  

 Solidالالزم لتشخيص االورام   Immunofluorescenceمعمل ال تحضيرتم  .5

tumor علما بأن الجهاز و  ،حيث ان ذلك يعتبر من الخطوات الالزمة للتشخيص الحديث

 .جهودات شخصية م شراؤها من تبرعات و تاد ق تهكل ملحقا

و يعتبر   Image Analysis Systemشراء و تشغيل وحدة للتحليل الضوئي للصور  تم .6

 العيناتتم تحليل حيث ي  Researchesذلك إضافة لإلاتفاقيات المعمل من حيث ال 

 بطريقة تلقائية.

رضى كتقييم المات نتشخيص عيفي   Image Analysisتم استخدام ميكروسكوب ال .7

 أورام الثدي.لحاالت  Ki-67نتائج ال 

ل الحاالت الواردة الي معمل الباثولوجي حيث تم عم ةاستكمال اعمال االرشيف و فهرس .8

ارشيف جديد للحاالت الواردة الي القسم و ذلك للخفاظ علي هذه العينات غرفة جديدة و 

ئح واألرانيك لمدة مع و الشرابلوكات الش. حيث يتم االحتفاظ بال و استكماال لالبجاث

  عشر سنوات.

ل جميعا للحفاظ علي االجهزة في حالة اتم عمل عقود الصيانة لالجهزة الموجودة بالمعم .9

 جاهزة لالستخدام و اطالة مدة تشغيلها 

 Tissueشراء جهاز  و المعطلة حيث تمتم شراء و احالل االجهزة الغير صالحة  .10

Processor   ماركةSLEE  ودات شخصيةهبمجوتبرعات  منال صب الشمع، وجهاز.  

 ت/ معايرة لكل االجهزة الموجودة بالمعمل وفقا لمتطلبا  Calibrationتم عمل  .11

تبرعات )عباء اضافية أ ةبدون تكليف الكلية و المستشفي اي ISO 15189 2012 الجودة 

  (.خارجية



حيث تم   ةاتية و تبرعات خارجيغرف المعامل بالقسم بمجهودات ذ ديدتم تج .12

  :استحداث

i. زمة الغرفة محاضرات بكل االجهزة ال 

ii. ) معمل صبغات هيستوكيميائية مناعية جديدة ) تبرعات 

iii.  معمل الimmunofluorescence and karyotyping    تبرعات ( بتكلفة (

 حنية مصري  1200000اجمالية 

iv. العينات والير تصوبميكروسكوب حديث به برامج خاصة ب معمل جديد Image 

analysis   ) تبرعات ( 

v.  ات العدستين1  ميكروسكوبات 9عدد شراء Olympus CX23 الستخام في وذلك ل

 التشخيص و تدريس طلبة الدراسات العليا.

vi.  ميكروسكوب  20عدد شراءMagnus وال طلبة الدراسات لundergraduates. 

vii.  تبرعات (ة لذلك الالزم يف بالدواليبثة لالرشغرفة حديتم انشاء ( 

طوير و تحديث و انارة الدور الثاني بالمعمل الدوار الرابع / المبني االكاديمي ت تم .13

 بمجهودات ذاتية و تبرعات خارجية 

بوحدة و جراحة االطفال بمستشفي الشاطبي و    Frozen sectionتم افتتاح و تشغيل  .14

 Frozenمل لعمل من استاذ باثولوجي و فنية معلذلك تخصيص فريق عمل مكون 

Section   في ايام العمليات للقسم 

في مستشفي المواساة باالتفاق مع  الجراحين   Frozen Sectionتم توفير امكانية عمل  .15

 حسب الطلب و االحتياج 

 ة القديمة باجهزة جديدة تشمل تم احالل االجهز .16

 Tissue processor  300,000 EGP 

 Cryostat   470,000 EGP 

 Microtome  209,000 EGP 

 Paraffin dispenser 87,000 EGP 

م استبدال الفنيين في المعمل بخرجيين من كلية العلوم و تم تدريبهم علي اعمال القسم و ت .17

 Immunohistochemistryو  Image      analysisمن حيث اعمال الروتين و 

 حاالت العينات الجراحية التي لم تكن ترد الي قسم الباثلولجي شاملة اجتذابالعمل علي  .18

i.  ة المخ و االعصاب جراحقسم 

ii. - قسم جراحة العظام 

iii.  عينات الكلي 

iv. عينات مناظير الجهاز الهضمي  

مما يتيح فرصة اكبر لخدمة مرضي المستشفيات الجامعية و كذلك وجود فرصة اكبر 

 و طلبة الدراسات العليا   Junior Pathologistsلتدريب ال 

نتائج ملين لالسراع بظهور العامن  تم تطوير منظومة العمل بالمعمل الستحداث فريق .19

 يعمل فريقين في نفس الوقت بتخصصات مختلفة العمل حيث 

تم استحداث نظام التخصص حيث ان العينات الورادة للتشخيص يجب عرضها علي  .20

متخصص في الحاالت تشخيص العينة للحصول علي رأي ادق للتشخيص 

Subspecialization. 

ت المناسبة الفرصة لعمل فحوصات تحدد العالجا ادخال سبل التشخيص الجينية التاحة .21

 KRAS, Her2-Neu, c-Mycوهي:  -مثل أورام الثدي والقولون-لبعض األورام 



 :التدريسو أكزديميةجنازاا  اال

 

 :PathoAlex ة أساتذة عالميين بالمجال الباثولوجيتضافباس ةعالمي اتمؤتمر 3تم عمل  .1

 Non-neoplastic diseases of the GITبعنوان  2018مؤتمر قسم الباثولوجي  -

 .انعقد بفندق تولب باالسكندريةالذي 

 Hepato-Pancreato-Biliary Pathology بعنوان  PathoAlex2019  مؤتمر -

 . عقد بفندق تولب باالسكندريةانالذي 

 13-12في  Liver & Digestive System Tumoursبعنوان  Patho Alex مؤتمر  -

 ( COVID 19تم الغاء المؤتمر ليلة انعقاده بسبب أحداث فيروس  )للالسف  2020مارس 

 Egyptian Committee for Pathology Trainingتم المشاركة في فعاليات مؤتمر ال  . 2

(ECPT) Annual Histopathology Conference..Renal Pathology Day   في جامعة

المحاضرات من قبل أساتذة من قسم  . وكانت المشاركة بالقاء بعض2020، في فبراير انحلو

 ، جامعة االسكندرية.باثولوجي

 ECPT Annualالتعاون مع طلبة الفرقة الثالثة وتحفيزهم للمشاركة في مؤتمرتم . 3

Histopathology Conference, Undergraduate Medical Students Day   فبراير

ائزة أفضل عة االسكندرية بجمن جام نت مجموعة الطلبة الممثلي، وقد فاز، بجامعة حلوان2020

  .undergraduateالطلبة البحث مقدم من 

 ECPT Annualالتعاون مع طلبة الفرقة الثالثة وتحفيزهم للمشاركة في مؤتمرتم  . 4

Histopathology Conference, Undergraduate Medical Students Day   فبراير

ائزة أفضل عة االسكندرية بجبة الممثلين من جاملت مجموعة الط، وقد فاز، بجامعة حلوان2019

 .undergraduateالطلبة البحث مقدم من 

التخصصات الجراحية  مختلفمع اسبوعية   multidisciplinary Team Meetingsاقامة  . 5

قسام المشاركة . واألmanagement planتوصل الفضل المرضية وال لمناقشة حاالتة والباطني

 كالتالي:

 ورام النساءأوحدة  -

 (Surgical Oncology Tumour Boardة أورام الجراحة )دوح-

 وحدة أورام العظام -

 وحدة أورام المخ واألعصاب -

 ينهاز الهضمي الباطالجوحدة  -

 (Lymphoma Tumour Boardاوية )وحدة أورام الغدد الليمف -

 (Pediatric Oncology Tumour Boardوحدة أورام األطفال ) -

 updates in tumourال Journal Club امة اجتماع اسبوعي بقسم الباثولوجي لعرضقا . 6

pathology. 

حيث يتم عرض   SLide Seminarال اقامة اجتماع اسبوعي بقسم الباثولوجي لعرض .7

  حاالت الصعبة التي وردت في استالم االسبوع كله.ومناقشة جميع ال

ب الجامعي وتفعيل خاصية ال بمستشفى برج العر  Whole Slide Imagingتم شراء جهاز  . 8

telepathology برج العرب عبر  مستشفىالخاصة بعينات ال، حيث انه اتاح الفرصة لتشخيص

 (،Turn around timeائج للحاالت )تصار وقت اصدار التقارير والنتمما أدى الى اخ االنترنت،

 رية مصر العربية.هومع أساتذة خارج جم  Consultationكما اتاحت فرصة ال



المستخدمة في التدريس لطلبة ال   Histopathologyتم تصوير جميع عينات ال . 9

undergraduate   لتفعيلdigitalization of practical pathology sessions and 

exams for undergraduates. 

ثالثة ورفعها على اللطلبة الفرقة الثانية و  undergraduateتم تسجيل جميع محاضرات ال  .10

 .2020-2019سنة الدراسية الستكمال ال  student portalال

 Zoomعبر االنترنت باستخدام برامج ال لطلبة الدراسات العليا 2020 تم تدريس فصل ربيع .11

and Google Classroom. 

 General Pathology الثانية  الخاص بالفرفةمادة الباثولوجي كتاب  حديثتم تطوير وت .12

 .2020-2019واصداره سنة 

-2018داره سنة واص لثةالثا الخاص بالفرفةمادة الباثولوجي كتاب  حديثتم تطوير وت .13

2019. 

 .2020-2017في الفترة من  طالب ماجستير 20ج عدد تخر. 14

 .2020-2017طالب دكتوراة في الفترة من  7 تخرج عدد .15

ممولة من  في بعثات دكتوراة كاملة ترا وأمريكا(جل)ان سفر ثالث مدرسين مساعدين للخارج .16

 قبل المجلس األعلى للجامعات وجمعيات أهلية.

 ية مثل:من جهات خارجممولة  سائلراالشتراك في  .17

 صحة المرأةز مركرسالة ماجستير ممولة من  -       

       رسالة دكتوراة ممولة من جامعة الشارقة باالمارات. -       

ؤتمرات المحلية والدولية ، داخل ويد من الميئة التدريس في العدء هعدد من أعضا اكراشت .18

 .الد في مجاالت عديدةوخارج الب

د. بسمة ألقته أ 2020في يونيو  Neuroendocrine Tumoursبعنوان   webinarاقامة  .19

مختلفة  اتعجاممن الجراحة ، وأقسام الباثولوجي، عالج األورامالسبع باشتراك أطباء من 

  ة مصر العربية.مهوريبج

  

 

 في الفترة القزدمة تهدف الي و علية 

للحصول علي االعتماد لمعمل الباثولوجي حيث سوف يكون اول EGAC استكمال الي  .1

-ISO 15189معمل علي مستوي الجمهورية يحصل علي االعتماد لمعمل الباثولوجي 

2012 

 Software    for ب   Immunofluorescence استكمال تجهيز جهاز .2

karyotyping   كجزء منClinical genetics service   المتاحة 

 . Systemic Pathologyيتم العمل على تحديث وتطوير كتاب الطلبة لل .3

 Pathology forطوير وتحديث كتاب الباثولوجي لطلبة كلية أسنان يتم العمل على ت .4

Dentistry. 

                            الباثولوجىقسم جملس رئيس                                                          
                                                      انهد بدورأ.د.                                                                 


