جامعة عين شمس

كلية طب

الخطة اإلستراتجية

للبحوث

1107 – 0101
( ) FM RSP

مقدمــة
إيمانا من كلية الطب بالدكر الذم ينبغي أف تلعبه الكلية لتحقيق
التنمية الشاملة كإستشراؼ المستقبل خدمة لقضايا األمة كمواكبة للدكر
الذم إطلعت به جامعة عين شمس منذ إنشائها حتى اآلف كإلتزاما بمنهج
التطوير الذم أخذ به قطاع البحث العلمي كالدراسات العليا بالجامعة .
فقد إتفق رؤساء األقساـ المختلفة بالكلية باإلشتراؾ مع لجنة الدراسات
العليا كاإلدارة على كضع أكؿ خطة إلستراتيجية البحث العلمي لألقساـ
كالكلية خالؿ الخمس سنوات القادمة  ،بحيث تكوف هػذق الخطة نواة
كنبراسان للبحث العلمي بالكلية مع اإللتزاـ بهذق الخطة في إختيار
موضوعات البحث التي يقوـ بها طالب الماجستير كالدكتوراة.
هذا كقد تم إختيار خطة الكلية من بين خطط األقساـ على أف تحقػق
أقصى ما يحتاجه المجتمع مع مراعاة تشجيع العمل المشترؾ بين األقساـ
المختلفة  .كسوؼ تلتزـ الكلية بدعم البحوث التي تتفق مػع خطػة الكليػة
تشجيعان للعمل الجماعي الخادـ للمجتمع .
كال يفوتنا هنا أف ننبه إلى أف هذق الخطػة كإف كنػا قػد حاكلنػا أف
تكوف شاملة لكل اإلهتمامات إال أنها ال تمنع إضافة أل توجػه قػد ينشػ
نتيجة أية مشاكل بيئية أك مجتمعية أك أية تطلعات بحثية قد تجد .
مع خالص تمنياتنا لكليتنا العريقة كجامعتنا الرائػدة بػدكاـ التوفيػق
كلزمالئنا كأبنائنا ركاد المستقبل بالرفعة كالنجاح .
ككيل الكلية
للدراسات العليا كالبحوث
أ.د/
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إستراتجيــة البحوث للكليـــة
IM – RS
 -1كبائيات األمراض كبنوؾ المعلومات .
 -2الخاليا الجذعية .
 -3إلتهاب الكبد الوبائي .
 -4الدراسات الجينية في التشخيص كالعالج .
 -5مكافحة العدكل.
 -6الحديث في تشخيص كعالج األمراض .
 -7مناهج التدريس كالبحوث كالجودة .
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* قسم التشـــــريح -:
ANAT – RSP

 – 1التشوهات الخلقية.
 -2الخاليا الجذعية.
 -3بيولوجيا التكاثر كحيوانات التجارب.
 -4األشعة التشريحية.
 -5األثر التشريحي للسموـ.
 -6آثار الشيخوخة التشريحية.

* قســم الفسيــولوجـــى

-:

 – 1كظائف القلب كاألكعية الدموية كإختالفها0
 – 2كظائف الدـ كالتجلط 0
 – 3كظائف الغدد الصماء كمرض السكر كإختالؿ االيض 0
 – 4كظائف الجهاز الهضمي كالكبد كإختالفها 0
 – 5تقدـ العمر كت ثيرة على أجهزق الجسم المختلفة 0
 – 6اإلجهاد ب نواعة المختلفة كالتدريب الرياضي 0

PHYS – RSP

* قسم الهستولــــوجــى -:
HIST – RSP

 – 1ت ثير المكونات الغذائية كالممارسات الصحية على األنسجة في الظركؼ
المختلفة
 – 2ت ثير التلوث البيئي على األنسجة المختلفة ككسائل الوقاية المختلفة
 – 3دراسات تجريبية على إحداث بعض األمراض كطرؽ الوقاية المختلفة 0
 – 4ت ثير تقدـ العمر على األنسجة المختلفة كالطرؽ المختلفة للحماية0
 – 5فصل كحفظ كإستخداـ الخاليا الجذعية0
 – 6التطور الجينى فى أعضاء الجسم المختلفة كت ثير بعض العقاقير كالتلوث
البيئي على تطورها بإستخداـ الطرؽ الهستولوجية المختلفة 0
 – 7ت ثير اإلجهاد على أنسجة الجسم المختلفة كطرؽ الوقاية المتعددة 0
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* قسم الكيميــاءالحيويــة -:
BIO – RSP

 – 1استخداـ البيولوجيا الجزيئية في تشخيص كعالج كمتابعة األمراض
البشرية المختلفة.
 -2استخداـ الوسائل عالجية مشتقة من مصادر طبيعية.

* قسم الباثولوجــــى - :
PATH – RSP

 – 1بنوؾ المعلومات كالسجالت الخاصة باإلضطرابات الورمية في
مستشفيات جامعة عين شمس.
 – 2الخصائص الهستوباثولوجية لإلضطرابات الورمية كغير الورمية 0
 – 3دراسة الكيمياء المناعية لإلضطرابات الورمية كغير الورمية 0
 – 4الميكركسكوب اإللكتركني كالفلوريسين المناعي في اإلضطرابات الورمية
كغير الورمية 0

* قسم األدويــــــة -:
PHAR – RSP

 – 1آليات الفاعلية كاألعراض الجانبية لألدكية على القلب كالجهاز الدكرم 0
 – 2آليات الفاعلية كاألعراض الجانبية لألدكية المؤثرة على األنسولين كنسبة
الجلوكوز في الدـ.
 - 3آليات الفاعلية كاألعراض الجانبية لألدكية على الجهاز العصبي المركزم
كالطرفى0
 - 4آليات الفاعلية كاألعراض الجانبية لألدكية على الجهاز التنفسى0
 – 5حركية األدكية المستخدمة في العالج الكيميائي لألكراـ السرطانية
كاألدكية المستخدمة في األمراض العصبية كالنفسية ( سريرية كعلى
حيوانات التجارب ) 0
 – 6التجارب السريرية على عالجيات مرضى االلتهاب الكبدم " ج "0
 – 7ت ثير التنوع في الجينات الحاكمة لعمل اإلنزيمات المتعلقة ب يض األدكية
في المرضى المصريين.

* قسم الطفيليــات الطبية -:
PARA – RSP

 - 1البيولوجيا المناعية كتشخيص األمراض الطفيلية في مصر.
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* قسم علم الكائنات الدقيقــةوالمناعــة -:
BACT

 -1عدكل المستشفيات.
 -2مقاكمة الميكركبات للمضادات الحيوية
 -3كبائيات نقص المناعة.
 -4تطوير اللقاحات.
 -5المشاكل المتعلقة بنقل الدـ.
 -6األمراض المنقولة جنسيان.
 -7أبحاث البيولوجيا الجزيئية.

 -8الوسائل العالجية كالتشخيصية الحديثة فى مجاالت علم الكائنات الدقيقة
كالمناعة.

* قسم الطب الشــرعي والسمـــوم اإلكلينيكيــة -:
FOREM – RSP
 – 1اعتماد الجودة في الطب الشرعي كالخدمات الطبية
 – 2التطبيقات الجزيئية فى حاالت الطب الشرعى0
 – 3دكر النانوتكنولوجى كتكنولوجيا التصوير في ممارسة الطب الشرعي 0
 – 4أخالقيات الممارسة.
 – 5مطالبات سوء الممارسة.
 – 6دراسة السموـ الطبيعة كالبيئية كاإلدماف

* قسم طب المجتمـــع والبيئـــةوطب الصناعـــات -:
CEOM – RSP
 – 1تلوث البيئة كأثرة على الصحة 0

 – 2جودة الخدمات الصحية 0
 – 3األمراض المعدية األكثر فتكان بصحة اإلنساف 0
 – 4كبائية األمراض الغير معدية األكثر إنتشاران في المجتمع (سرطاف – سكر

– القلب – اإلصابات – األمراض النفسية ) 0
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*قســم الجراحـــةالعامـــة -:
 – 1جراحات الغدد كاألكراـ كالثدل .
 – 2جراحات المرئ كالجهاز الهضمي كالقولوف كالشرج .
 – 3جراحات الكبد كزراعة األعضاء.
 - 4أبحاث الخاليا الجذعية .
 – 5جراحات جدار البطن كالخصية .
 – 6جراحات المناظير .
 – 7حركية الجهاز الهضمي العلوم كالسفلى .
 – 8جراحات األطفاؿ كالعيوب الخلقية .

GS – RSP

 – 9جراحة األكعية الدموية لعالج قصور الشرايين الطرفية .

* قسم جراحــةالقلبوالصــدر-:
 – 1الخاليا الجذعية .
 – 2استخداـ الليزر في جراحات القلب .
 – 3جراحات الشرايين التاجية .
 – 4جراحة صمامات القلب .

CTS – RSP

* قسم المســالك البوليـــة -:
US – RSP
أوال  :وحــدة إضــطراتات وظــائا التبــو وجراحــات المســالك البوليــة
للنساء-:

-1عالج المثانة العصبية كصماماتها الناتجة عن إصابات المخ كالحبل الشوكى .
 - 2دراسة مقارنة لألساليب الجراحية المختلفة لتكبير حجم المثانة لدل األطفاؿ .
 – 3األساليب الجراحية المختلفة لعالج السلس البولي اإلجهادل عند السيدات .
 – 4األساليب الجراحية المختلفة لعالج الناسور البولي المهبلي عند السيدات .

ثانيا  :أتحاث وحدة جراحات األطفا -:
 – 5دراسة ميدانية كإكلينيكية للكشف المبكر عن العيوب الخلقية للجهاز البولي
التناسلي لألطفاؿ .

 – 6دراسة ميدانية كإكلينيكية للكشف عن األكراـ الكلوية لألطفاؿ .

ثالثا  :وحدة جراحات أورام الجهازالبــولـي التناسلــي -:
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 – 7دراسة ميدانية كإكلينيكية للكشف المبكر عن أكراـ المثانة كالبركستاتا .
 – 8األساليب الجراحية المختلفة لتحويل مجرل البوؿ بعد الجراحات الجذرية.

راتعا  :وحدة جراحـات حصـوات الجهــازالبولــي -:
 – 9مقارنة األساليب المختلفة لعالج حصوات الجهاز البولي بإستخداـ الوسائل
التكنولوجية المختلفة.

* قسم جراحـــةالعظـــام -:
 – 1جراحة العمود الفقرم .
 – 2جراحة المناظير .
 – 3جراحة اليد .
 – 4جراحة المفاصل .
 – 5جراحة عظاـ األطفاؿ .
 – 6جراحات المثبتات الخارجية كاإلليزاركؼ .
 – 7جراحة أكراـ العظاـ .

OS – RSP

 – 8اإلصابات كالعلوـ األساسية .

* قســم األنا واألذن والحنجـــرة-:
O – RSP

 – 1أمراض حساسية األنف كالجيوب األنفيه كاإللتهابات الفطرية.
 – 2جراحات تقويم كإصالح األنف كضيق الحنجرة كالقصبة الهوائية .
 – 3جراحات اإلستئصاؿ الجزئي للحنجرة لمرضى األكراـ السرطانية كعالج
إنتشار األكراـ في الغدد اللمفاكية بالرقبة .
 – 4أمراض األذف الوسطي المزمنة0
 – 5متابعة كهالج مرض ( سكليركما ) األنف كالحنجرة
 – 6إستخدامات أجهزة القياس الوظيفي كالليزر .
 – 7أمراض التخاطب .
 - 8أمراض السمع كاالتزاف

* قسم جراحة وطب العيـــون -:
 - 1مسح شامل ألسباب العمى في مصر مع دراسات إحصائية .
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OOS – RSP

* قسم جراحة المخ واألعصاب -:
 -1كبائيات أكراـ المخ.
 -2جراحة األعصاب الوظيفية.
 -3جراحة األعصاب ذات التدخل األقل.
 -4جراحة التوضيع التجسيمى للدماغ.
 -5أكراـ قاع الجمجمة كالنخاع الشوكى.

NS – RSP

 -6إصابات األعصاب كالعمود الفقرم.

* قسم التوليــدوأمــراض النســاء

-:
OG – RSP

 -1أبحاث لتقليل معدؿ الوفيات كمعدؿ المرضى بين األمهات كاألجنة.
 -2رعاية األمهات الالتي يعانين من أمراض طبية.
 -3تحسين القدرة اإلنجابية.
 -4منع العدكل في أمراض النساء كأثناء الحمل.
 -5إنتباذ البطانة الرحمية.
 -6عالج اإلرتخاء الحوضى.
 -7عالج أكراـ طب النساء كأكراـ الثدم.
 -8الطب الجنسي .

* قسم التخدير والرعاية المركزة وعالج األلم -:
1

2
3
4

A – RSP

 تخدير الحاالت الخاصة مثل األطفاؿ كحديث الوالدة كالتخدير الخاصبالكهولة كجراحات القلب لألطفاؿ كالحركؽ كالرمد كلألنف كاألذف
كالمناظير كأمراض النساء.
– عالج األلم 0
– التخدير الخاص باألمراض المختلفة  ،مثل السكر كأمراض الكبد كإرتفاع
ضغط الدـ 0
– إستخداـ األدكية الخاصة مثل التخدير باإلستنشاؽ كمرخيات العضالت .

 – 5الرعاية المركزة كالوسائل الحديثة في التغذية الخاصة كتخفيض ضغط
الدـ كالمهدئات كالتنفس الصناعي .

* قسم الباطنه العامة -:
GI – RSP
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أكال -كحدة أمراض الكلى -:

 -1األسباب المختلفة ألمراض الكلى كمعدؿ إنتشارها كطرؽ الوقاية منها.
 -2الطرؽ المختلفة للعالج التعويضي للفشل الكلوم 0

ثانيان -كحدة األمراض الركماتزمية -:

 -3دراسة نمط األمراض الركماتزمية في الشعب المصرم 0
 -4نمط توزيع 0
 -5العوامل البيئية 0
-6النمط االكلينيكى كطرؽ التشخيص المبكر كالعالج 0
-7الدراسة المعملية 0
-8االلتهاب الكبدم الفيركسي ( سى) كعالقتة باألمراض المناعية 0
-9مضاعفات األمراض 0

ثالثان -كحدة الغدد الصماء -:

 -10دراسة أسباب كنمط إنتشار أمراض الغدد الصماء كالبوؿ السكرم 0
 -11النوع األكؿ كالنوع الثاني كالسمنة 0
 -12كالطرؽ العالجية كالتداخلية الحديثة 00
 -13كحدة الجهاز الهضمي كالكبد (باطنه 1ك باطنه )2
 -13دراسة تطوير إنتشار أمراض الجهاز الهضمي كالكبد كطرؽ العالج
الحديثة 0

رابعان -كحدة الحساسية كالمناعة -:
-14
-15
-16
-17

العوامل البيئية كالغذائية ألمراض المناعة المختلفة 0
التطورات المستمرة بين الجهاز المناعي كأعضاء الجسم المختلفة 0
الجديد في العالج المناعي 0
دراسة كسائل التشخيص الحديثة0

خامسان– كحدة أمراض الدـ اإلكلينيكية كاألكراـ-:

 -11عالقة أمراض الدـ المختلفة كاألمراض الباطنية 0

* قسم األمــراض العصبيــة والنفسيــة -:
PND – RSP
اكالن -كحدة األمراض العصبية-:

 -1كبائيات األمراض العصبية.
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 -2دراسة باثوفسيولوجيا األمراض العصبية (الدراسات الجينيه كالمناعية
كالفسيولوجيا العصبية).
 -3العالجات التداخلية في األمراض العصبية (األمراض الحركية كالصرع
كاألزمة المخية كالمتابعة الجراحية).

ثانيان -كحدة األمراض النفسية-:
-4
-5
-6
-7

كبائيات األمراض النفسية
دراسة باثوفسيولوجيا األمراض النفسية.
تقييم األمراض النفسية (سيكلوجيان كفسيولوجيان ).
الجديد في الوسائل العالجية.

 -1عالقة الطب النفسي بالتخصصات الطبية كالطب الشرعي.

* قسم األمراض الصـــدرية -:
 -1أمراض الرئة المعدية (الحادة كالمزمنة ) كالمهنية كالجينية 0
 - 2الربو الشعبي كاإلنسداد الشعبي الهوائي المزمن 0
 - 3مناظير الشعب الهوائية كالغشاء البلورم 0
 - 4جلطة الرئة كأمراض شرايين الرئة.
 - 5كظائف التنفس 0
 - 6سرطاف الرئة كأكراـ الغشاء البلورم 0
 - 7اإلنسكاب البلورم 0
 - 8أمراض الحجاب الحاجز كالقفص الصدرم 0
 - 9أمراض الحيزكـ 0
 - 10العناية بمرضى الحاالت الحرجة كالفشل التنفسي
 - 11العالج بالخاليا الجذعية 0

CD – RSP

* قسم القلب واألوعيــةالدمــوية-:
CVD – RSP
مجموعة ق لب األطف ال .

 - 1دراسة عيوب القلب الخلقية كضيق الصمامات كعيوب األكردة الرئوية .
 -2طرؽ التشخيص كالعالج الحديثة .
00

 -3متابعة المرضػى بعد العالج بالطرؽ المختلفة كرعاية األطفاؿ المركزة .

مجموعة الشرايين الطرفية .

 - 4دراسة كتسجيل النمط في المصريين كطرؽ العالج الحديثة ألمراض
الشرايين الطرفيػة كشرايين الرأس كالرقبة .

مجموعة كهروفسيولوجية الق لب .

 - 5دراسة تفصػيلية لكهرفسػيولوجية القلػب كطػرؽ التشػخيص كالعػالج
الحديثة.

القساطر التداخلية للبالغين .

 - 6دراسة العوامل المختلفة كاألنماط كمعدالت اإلنتشار كإستخداـ الطرؽ
التداخلية لتشخيص كعالج أمراض الشرايين التاجية كأمراض صمامات
القلب .

مجموعة الموجات فوق الصوتية على الق لب .

 - 7إستخداـ الموجات فوؽ الصوتية كاألجهزة الحديثة في تشخيص أمراض
القلب المختلفة في كل األعمار كتقييم نسبة نجاح الموجات فوؽ
الصوتية فى التشخيص .

مجموعة المسح الذرى على الق لب .

 - 8استخداـ المسح الذرل على القلب في تقييم كظائف القلب كعضلة القلب قبل
كبعد العالج في أمراض القلب المختلفة .
 – 9تخصص القلب العاـ "هبوط القلب "

*قسم طب المناطق الحــارة وصحتهـــا-:
 – 1كبائيات األمراض المعدية.
 -2المناعة كاألمراض المعدية.
 -3الحديث في تشخيص كعالج األمراض المعدية.
 -4األمراض المعدية الناشئة.
 -5كبائيات أمراض الكبد.

 -6أمراض الكبد كالمناعة.
 -7الجديد فى تشخيص كعالج أمراض الكبد.
 -8الخاليا الجذعية.
 -9كبائيات أمراض الجهاز الهضمي.
 -10الحديث فى كسائل تشخيص كعالج الجهاز الهضمي.

*قســم األمراض الجلــدية والتناسليـــة-:
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DVDM – RSP

 دراسة نسب اإلصابة كمعدؿ إنتشار كاألسباب كالعوامل البيئية المساعدةكالوراثة لألمراض الجلدية كأمراض الذكورة المعدية كغير المعدية 0
 دراسة العوامل المناعية كالفسيولوجية لألمراض الجلدية المختلفة 0 استخداـ كسائل العالج الحديثة في عالج األمراض الجلدية كدراسةإستخدامات الخاليا الجذعيه0
– دراسة نسب اإلصابة كعدؿ انتشار أمراض الذكورة كاألمراض الجنسية
كاألمراض التناسلية.
– دراسة مسببات كالطرؽ الحديثة في عالج أمراض الذكورة كاألمراض
الجنسية كالتناسلية.

* قسم طب األطفـــا -:
PM – RSP

 -1كبائيات أمراض األطفاؿ.

 -2الجديد في تشخيص كعالج أمراض األطفاؿ.

* قسم الباثولوجيــــااإلكلينيكية -:
CP – RSP

 – 1مقاكمة المضادات الحيوية.
 – 2التقنية الجزمءية فى الميكركبيولوجى.
 – 3مكافحة العدكل.
 – 4الخلقية السيتوجينية كدالالت تقدـ المرض فى سرطانات الدـ.
 – 5اختالؿ النزؼ كالتجلط فى مصر.
 – 6التطورات المرضية لألنيميا الغذائية كالناتجة عن تكسير كرات الدـ
الحمراء.
 – 7امن كفاعلية العالج بمكونات الدـ.
 – 8العلل المصاحبة للحمل .
 – 9الدالالت البيولوجية ألمراض األكعية الدموية كاألكراـ كالسمنة
 - 10الفصل الكركمانوجرافى السائل على االداء ( ) HPLCكوسيلة للتشخيص
 – 11الخاليا الجذعيه كإستخداماتها اإلكلينيكية .
 – 12االلتهاب الكبدم الوبائي ,
 – 13الطرؽ الحدثية في تشخيص كمتابعة أمراض المناعة الذاتية.
 – 14علل األيض كالغدد الصماء .

* قسم األشعة التشخيصية والتصوير الطبي التشخيصي-:
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DR – RSP

– الموجات فوؽ الصوتية كتقنياتها المختلفة المتطورة .
– الدكبلر الملوف .
– المناظير الضوئية .
– إستخداـ األشعة العادية كالرقمية .
– النظائر المشعة في التشخيص كالعالج .
– التطبيقات العملية للفحص بجهاز إنبعاث البوزيترنى المقطعى .
– األشعة المقطعية كتقنياتها المتطورة .
– الرنين المغناطيسي كتقنياته المتطورة لفحص القلب كالمخ كاألعصاب .
– فحص الشرايين كاألكردة بكافة أنحاء الجسم بالصبغة بإستخداـ القسطرة
التشخيصية ك التداخلية .

* قسم جراحة التجميــــل-:
PSM – RSP

 – 1أبحاث تتعلق بزراعة الجلد .
 – 2أبحاث تتعلق بالخاليا الجذعيه .
 – 3منع حدكث الصدمات كفشل األعضاء بعد الحركؽ .
 – 4تطوير بدائل الجلد الصناعية .
 – 5استعاضة عظاـ الوجه كالجمجمة كاليد .
 – 6الدكرة الدموية للجلد كتطبيقاتها في عمل الشرائح .
 – 7تطبيقات الليزر .
 – 8برامج عالج ما بعد اإلصابات كاستئصاؿ األكراـ السرطانية .
 – 9السمنة بدرجاتها.
 -10أبحاث تتعلق ب سباب حدكث العيوب الخلقية كتطوير برامج عالجها.
 -11أبحاث تتعلق ب سباب شيخوخة الوجه كالجسم كتطوير الطرؽ المستخدمة في
عالجها .

* قسم الطب الطبيعــي والروماتيــزم والتأهيــل -:
PRR – RSP

 - 1عيوب اإلتزاف 0
 - 2القدـ السكرم
 - 3رعاية القلب كالصدر0
 - 4دراسات إلكتركفسيولوجية 0
 - 5عيوب الشرج كالمثانة 0
 -6ت هيل األمراض العصبية 0
04

 - 7عالج إصابات المالعب كجراحات العظاـ ك العمود الفقرم 0
 - 8ت هيل األمراض الركماتزمية ك الذئبة الحمراء 0
 -9ت هيل أمراض األطفاؿ الوراثية 0

* قســم عالج األورام تاإلشعــاع والطب النــووي-:
 – 1الطرؽ الحديثة لتشخيص األكراـ السرطانية .
 – 2الطرؽ الحديثة لعالج األكراـ السرطانية .
 – 3التشخيص كالعالج بالطب النوكم.

RTNM – RSP

* قســم طب وصحة المسنـــين-:
محاربة اإلعاقة في المسنين ككضع النظم الصحية الكفيلة للعالج .
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