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حاتوجراوعالجتشخيصمجاالتفيوالمتطورةالمتميزةالصحيةالخدماتبتقديمالمنصورةجامعةالعيون،وجراحةطبمركزيتشرف

نوتحسيالمصريالمواطنحياةبجودةاالرتقاءعلىتركزوالمصريةالحكومةتنتهجهاالتي”2030”رؤيةتحقيقمعتتماشىوالتيالعيون

.العالميةالمستوياتبأعلىوالشاملةالمتكاملةالصحيةالرعايةتوفيرومنهاالنواحيمختلففيمعيشتهمستوى

جميععلىتوىيحوالفنيةالتقنيةالمستوياتأحدثعلىطبىصرحلبناءواثقةبخطىلذلكنسعىوالفعالةبالمساهمةملتزمونفنحنولذلك

واألطباءومعاونيهمالتدريسهيئةأعضاءمننخبةخاللمنوذلكوالجراحيالطبيوالعالجالتشخيصوسائلبأحدثالمجهزةالوحدات

محليااالولركزالميكونأنبرؤيتهوتحقيقالصرحهذارفعةاجلمنالمتكاملالفريقبروحيعملونمتجانسعملوفريقالمجالفيالمتميزين

.والبحثيةوالتعليميةالطبيةالخدماتتقديمفيوإقليميا

والتيبالتدريوبرامجاالداريةوالمنظومةالطبيةالرعايةجودةيخصفيمااالعتماداتمنعددعلىبحصولهالعيونوجراحةطبمركزويفخر

ألطباءالمستمرالطبيعليمالتتشملوالتيالتخصصمجالفيوالبحثيةالتعليميةالخدماتتقديموللمرضىالطبيةالخدمةتقديمعلىإيجابا ًتنعكس

والزماالتللمنحتدريبكمركزللعيونالدوليالمجلسمنمعتمدامركزاالمركزيعدحيثوالزماالتالعلياالدراساتطلبةتدريبمنالعيون

.العربيةالزمالةاطباءلتدريبوأيضاالعالممستويعلىالعيونألطباءالمقدمة

وأيضاكريمةوحياةصحةمليون١٠٠والنتظارقوائمعليالقضاءمبادرةمثلالرئاسيةالمبادراتفيمميزةمجتمعيةبمشاركةالمركزيقومكما

.اراالبصلفقدتؤديالتيالعيونالمراضالمبكرواالكتشافالصحيالوعيزيادةاليتهدفوالتيالطبيةالقوافلمنالكثيراعداد

وسهلةسريعةخدمةتحققتحتيةبنيةاوحديثةطبيةأجهزةمنالمرضىيحتاجهماجميعوتوفيرالمجاالتبشتىوالتوسعللتطورنسعىزلناوما

.المرضىمنعددألكبر

ألمة أمنها نتمنى من هللا عز وجل أن يمنحنا القدرة على مساعدة المرضى وعالجهم وان نكون على قدر الثقة والمسؤولية و أن يحفظ لهذه اوختاما  

وأمانها





عبد المحسن عبد الغنى  الشال/ د.أ
الى   1999/6/6 من1993/3/31

طاهر محمد جمال الدين/ د.أ
الى   2000/11/15 1999/6/7 من 

ثروت حسنين مقبل/ د.أ
الى  2003/11/14 من  2000/11/16

رءوف أمين أحمد النفيس/ د.أ
الى 27/3/2007 من  2003/11/15

الي  30/8/2007 23/11/2008 

أحمد رشيد اللقانى/ د.أ
الى2007/8/29 من 2007/3/28

أحمد مصطفى إسماعيل/ د.أ
الى 2013/3/3 من 2008/11/24

أشرف محمد سويلم/ د.أ
19/3/2016إلى2/3/2013من

طارق أحمد محسن/ د.أ
 31/7/2019الي  6/2016/ 20من

وليد علي أبو سمرة/ د.أ
حتي االن من 1/8/20019

مديرو مركز طب وجراحة العيون



الهيكل االداري

المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية 

مدير المركز 

نائبًالمديرًللشئونًاالكاديميةًوًالبحثًوًالتدريبنائبًالمديرًللشئونًاالكلينيكية

الشئون القانونية

الجودة 

العالقات العامة 

االمن 

الشئون العالجية 

استقبال و طوارئ

العمليات 

العيادات الخارجية 

األقسام الداخلية 

التمريض 

الخدمات الطبية 

الصيدليات و التموين الطبي

المعامل 

الفحوصات 

الليزر 

الخدمات الفندقية 

الفندقة 

الحدائق

التغذية 

نظم المعلومات و التحول الرقم 

مكافحة العدوى  

الصحة و السالمة المهنية 

امين المركز  

الحاسب األلى 

المكتبة 

عميد كلية الطب

اإلدارة الهندسيةالشئون المالية الشئون االدارية 



:الرؤية 

أنًيكونًمركزًطبًوجراحةًالعيونًالمركزً
طبيةًاالولًمحلياًوإقليمياًفيًتقديمًالخدماتًال

.والتعليميةًوالبحثية

:الرسالة

كةًتقديمًخدماتًطبيةًوتعليميةًوبحثيةًومشار
مجتمعيةًمتميزةًفيًمجالًطبًوجراحةً

.العيون

ISO 9001



يعمل المركز على تحقيق األهداف اآلتية

:  تقديم خدمة صحية مميزة في مجال طب وجراحة العيون والتي تتمثل فيما يلي

.العيونوجراحاتوعالجتشخيصمجاالتفيوالمتطورةالمتميزةالصحيةالخدماتتقديم•

.التشخيصًالمبكرًألمراضًالعيون•

:تقديم الخدمات التعليمية في مجال التخصص 

.تدريبًطلبةًكليةًطب•

.التعليمًالطبيًالمستمرًألطباءًالعيون•

 (ICO)حيثًيعدًالمركزًمركزاًمعتمداًمنًمجلسًالعيونًالدولي: تدريبًطلبةًالدراساتًالعلياًوالزماالت•
مالةًكمركزًتدريبًللمنحًوالزماالتًالمقدمةًألطباءًالعيونًعلىًمستويًالعالمًوأيضاًلتدريبًاطباءًالز

.  العربية

.  إجراء األبحاث في مجال طب وجراحة العيون

:المجتمعيةالخدمات

.والتوعيةلإلرشاداتومطبوعاتالطبيةالقوافلطريقعنالعيونوجراحةطبمجالفيالصحيالوعيزيادة



العدد البيان 

70 أعضاء هيئة التدريس 

38 األطباء المتدربين 

23 الصيادلة

230 هيئة التمريض

512 العاملين

طب و جراحة العيون مركز



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

العدد 93778 100381 98768 92844 122596 157789 174474 199644 158187 208931
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التيًتمتًبالمركزًخاللًعشرةًأعواماجمالىًالخدماتًالطبية

2021الى2012اعتباراًمنً



الخدمات العالجية 
Medical Service



واءًيتمًحجزًموعدًللكشفًبمركزًطبًوًجراحةًالعيونًعنًطريقًقطعًتذكرةًعيادةًخارجيةًس•

.  بواسطةًالمريضًنفسهًاوًاحدًاقاربه

نةًلألطفالًيتمًالحجزًباستخدامًصورةًالبطاقةًالشخصيةًساريةًاوًباستخدامًشهادةًالميالدًالمميك•

اعةًمواعيدًقطعًالتذاكرًيومياًمنًالسبتًالىًالخميسًمنًًالساعةًالثامنةًصباحاًوًحتىًالس•

.السادسةًمساءا

Outpatient Clinics

ةالخارجيالعيادات



Patients Waiting Area

كيفاتًيوجدًبالمركزًاستراحتينًللمرضىًتتسعًلحواليًمائتيًمريضًمجهزةًبت

مركزيةًودوراتًمياهًونداءًآليًوشاشاتًلعرضًموادًتوعويةًوتثقيفية
.كماًتوجدًمكاتبًاستقبالًوعالقاتًعامةًلخدمةًالمواطنينًوارشادهم



استراحة االطفال

Children Zone

مريضًومجهزةًبتكيفاتًمركزيةًوالعابًلألطفالًوشاشةًعرض٤٠وتتسعًلحواليً



عيادة عامة وتخصصية مجهزة بأحدث وحدات الفحص للعين وشاشات ١٢يشمل المركز على
اليكترونية لقياس النظر ونظام تسجيل اليكتروني ونداء آلي 



صريةوتشمل جميع الوسائل الحديثة لتشخيص وعالج المرضي ذوي االعاقات الب



المترددينًعلىًالعياداتًالخارجيةًخاللًعشرةًأعوام

2021الى2012ًاعتباراًمنً

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

االجمالى 46180 50702 51421 50998 77943 100977 113637 128524 100491 137564
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كشف متابعة



فحوصات العين



فحوصات القرنية

الفحص المجهري لخاليا القرنية

Corneal Investigations





Optical CoherenceTomography (OCT)







ERG/VEP

والعصب البصريمخطط كهربية الشبكية 



الفحوصاتًواالشعةًالتيًتمتًبالمركزًخاللًعشرةًأعوام

2021الى2012اعتباراًمنً
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

المجموع 11878 13775 12090 11345 15208 18359 21121 23377 17388 27280
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لعمليات يوجد بالمركز غرفتين مجهزتين بالميكروسكوبيات واآلالت الجراحية وأجهزة التعقيم إلجراء ا
الصغرى للمترددين بالعيادات الخارجية

العمليات الصغرى  



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

صغرى 2821 3294 3744 3358 3546 3174 3421 5867 2988 4346
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اخرًعشرةًأعوامإحصائياتًالعملياتًالصغرىًبالمركزًخاللً

2021الى2012ًاعتباراًمنً



:يضم جناح العمليات الكبرى
خمس غرف عمليات مجهزة بأحدث الميكروسكوبيات واألجهزة واآلالت الجراحية إلجراء العمليات الكبرى  •

نظام إضاءة وتهوية مضاد للبكتيريا •

شاشات عرض ودوائر تلفزيونية مغلقة •

نظام تسجيل إلكتروني •

استراحات وأماكن تغيير مالبس للفرق الطبية والعاملين •

صيدلية لصرف األدوية والمستلزمات•

العمليات الكبرى  



Recovery Room And Intensive Care

كبرىوتشمل عشرة اسرة مجهزة لإلفاقة و العناية المركزة ومرتبطة بجناح العمليات ال



مريض ويشمل على احدث أجهزة التعقيم المركزي بجناح العمليات الكبرى ويضم فريق من الت
والفنيين المدرب على العمل   



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

االجمالى 10475 11895 13246 12089 12654 11539 12281 19620 10984 15059
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2021الى 2012اعتبارا من 



:وتضم
لعالج مرضى الشبكية ARGON LASERجهازين •

للجزء االمامي من العينYAG LASERجهاز  •

وحدة الليزر



خدمات االستقبال و الطوارئ



٢٠٢١/٦/٢٩افتتاح مبنى الطوارئ والتدريب بعد التطوير 

ويشمل المبني على
عيادات استقبال مرضى الطوارئ •

غرفة عمليات مجهزة إلجراء عمليات الحوادث •

طالب بالفصل٨٠ثالثة فصول تعليمية للطلبة بسعة حوالي •

ووحدات فحص لمرضى الحوادث ( رجال وحريم )اقسام داخلي •

لمرضى عدوى العين( رجال وحريم )اقسام داخلي •

معمل تدريب ومحاكاه لطلبة الدارسات العليا•

ورش لألعمال الميدانية ومحطة غازات •



عيادات استقبال الطوارئ

وتشمل استراحة بسعة ثالثون مريضا مجهزة بدورات مياه وتكييف مركزي واستقبال وشاشة عرض 

يكترونيويضم االستقبال عيادتين مجهزتين بأحدث أجهزة الفحص والتشخيص لمرضى الحوادث ونظام تسجيل ال



خاللًعشرًاعوامًخدماتًالطوارئ

2012-2021

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

عمليات الطوارئ 932 993 948 939 903 1267 1070 1019 914 735

دخول طوارئ 525 679 863 875 1287 1341 1221 1468 1055 1144

كشف طوارئ 13625 11402 11152 11297 13579 13603 14316 14801 12884 15710
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األقسام الداخلية



األقسام الداخلية لمرضى العمليات الكبری

سرير موزعة بين قسمي الرجال والحريم  ٨٠وذلك بسعة 



األقسام الداخلية لمرضى الحوادث

سرير موزعة بين قسمي الرجال والحريم  ٢٥وذلك بسعة 



األقسام الداخلية لمرضى االلتهابات

اسرة موزعة بين قسمي الرجال والحريم  ١٠وذلك بسعة 



إجماليًالدخولًلألقسامًالداخليةًخاللًعشرةًأعوام

2021الى2012ًاعتباراًمنً
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Hotel Departmentقسم الفندقة

سريراًوقدًتمًتجهيزًجميع٣٦ًغرفةًفندقيةًموزعةًبينًقسميًالرجالًوالحريمًبسعة١٨ًويشملًعلىً

.الغرفًبفرشًفندقيًودوراتًمياهًخاصة





اخرًعشرةًأعوامإحصائياتًالمرضىًبقسمًالفندقةًبالمركزًخاللً

2021الى2012ًاعتباراًمنً

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

االجمالى  3415 4133 4550 4368 4858 5295 5589 7926 4305 7472
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:ويشمل 

صيدليات الرصف

صيدلية رصف العيادات الخارجية•

صيدلية رصف األقسام الداخل  •

ى• صيدلية رصف العمليات الكبر

مخازن االدوية والمستلزمات الطبية

  والصيدلة االكلينيك
 
يةمركز المعلومات الدوائ

Department Of Pharmacy And Medical Supplies

قسم الصيدلية والتموين الطبي



لمرضى وقد تم تجهيزه بأحدث األجهزة والمستلزمات لتقديم خدمات مميزة ونتائج سريعة ل

المترددين علي المركز وذلك تحت اشراف نخبة من أساتذة واخصائي التحاليل  

Laboratory Investigations

معمل التحاليل 



Infection Control

تدريب الفريق الصحي▪
دوىمتابعة توافر جميع المستلزمات الخاصة باجراءات مكافحة الع▪
تقييم و استكمال الخدمات المركزية بالمنشاة▪
اخل وضع سياسات و اجراءات مكافحة العدوى باالقسام المختلفة د▪

المنشاة
وضع خطة لترصد العدوى المكتسبة داخل المنشاة▪
ية تحديد انواع الميكروبات السائدة بالمنشاة و المضادات الحيو▪

المقاومة لها
متابعة المستجدات وضع خطة لمواجهة االحداث الطارئة تطبيق▪
متابعة جميع اإلجراءات االحترازية▪

سياسةًمكافحةًالعدوىًفيًمركزًطبًوجراحةًالعيون

مكافحة العدوي





Surveillance Clinic عيادة الترصد

وذلكًللتعاملًمعًحاالتًاالشتباهًأوًاإلصابةًبفيروسًكوروناًبينًمنتسبيًمركزًمنًأعضاءًهيئةً

التدريسًومعاونيهمًوالعاملين

معًعملًالفحوصاتًالالزمةًوتحديدًمدىًاالشتباهًباإلصابةًبفيروسًكوروناًمنًعدمهًوصرفًالدواءً

الالزمًسواءًتمًعزلًالمصابًبالمستشفىًالمخصصًلذلكًأوًعزلًمنزلي،ًوإعطاءًالحالةًماًيفيدً

.  االشتباهًباإلصابةًالفيروس



Surgical Masks Productionانتاج ماسكات



الخدمات المعاونة

Auxiliary Services



Technology And Digital Transformation Service

خدمات التقنية وتكنولوجيا المعلومات
والتحول الرقمي



يعد مركز طب وجراحة العيون من المراكز المميزة في التحول الرقمي وخدمات التقنية وتكنولوجيا 

:منهاالمعلومات حيث تتم جميع الخدمات الطبية للمرضى عن طريق نظام ابن سينا إلدارة المستشفيات و

حجزًمواعيدًالكشفًوالفحوصات•

حجزًمواعيدًالمتابعات•

حجزًمواعيدًالعمليات•

حجزًوتسجيلًالتحاليلًالطبية•

يةًواالقسامًالتسجيلًالطبيًللمرضىًفيًجميعًالخدماتًالطبيةًوالجراحيةًوالفحوصاتًوالعياداتًالخارج•

الداخليةًواالستقبال

صرفًاالدوية•

كتابةًالتقاريرًالطبية•

:االعمال ومنهاالدارةكما يتم تنظيم العمل في معظم اقسام المركز عن طريق النظم االلكترونية 

نظامًاألرشيفًالطبيًااللكتروني•

نظامًاإلحصاءاتًالطبية•

نظامًالعالجًباجر•

نظامًادارةًالمخازن•

نظامًإدارةًالملفاتًواالستحقاقات•

نظامًإدارةًوحفظًالمستندات•

نظامًالشؤونًاإلدارية•

نظامًالحسابات•

نظامًإدارةًالمكتبة•

نظامًصيانةًاألجهزة•





Nutrition Department

املين يحتوي المركز علي مطبخ متكامل يقوم باعداد الوجبات الساخنة والجافة للمرضي والطاقم الطبي والع
ر الطعام بالمركز وذلك تحت اشراف فريق طبي واخصائي تغذية التباع الطرق الصحية بجميع مراحل تحضي

وتوفير وجبات غذائية سليمة وآمنة لجميع الحاالت المرضية

قسم التغذية 



Laundry

يات وحدات للغسيل والتعقيم والكي والتغليف للمالبس والمفروشات الخاصة بالمرضي والعمل٦وتشمل 

واألقسام الداخلية

المغسلة  



Faculty Members Cafeteria

.فرد وبانوراما حدائق المركز والجامعة٤٠بسعة 

س كافيتريا اعضاء هيئة التدري



Garden Department 

١٧٠مساحة حوالي يتميز مركز طب وجراحة العيون بوجود حديقة جذابة بها مسطح أخضر على 

زين بالورود والزهور متر كما يحتوي المركزعلى مجموعة فريدة من األشجار والصوب وأحواض تت
.نيي الزراعةو النباتات النادرة يتولي العناية بها وحدة متخصصه من المهندسين وف

قسم الحدائق





Occupational Health and Safety

العمل على تحديث أجهزة يقوم المركز بتخطيط وتنفيذ معايير وإجراءات السالمة والصحة المهنية و

،اإلنذار المبكر والرصد

واجهة مع نشر الوعي الثقافي والتدريب المستمر إلدارة األزمات والكوارث وكيفية تنفيذ أعمال الم

.توفير بيئة آمنة وسالمة لجميع العاملين والمنشآتواإلغاثة ل

الصحة والسالمة المهنية



٢٠٢١/٩/٢٩تجربة اخالء مركز طب وجراحة العيون 



ةالتعليميالخدمات

Educational Services



العدد البيان 

40  (Professor )استاذ

20  (Assistant Professor)أستاذ مساعد

7 (Lecturer)مدرس

5 (Assistant Lecturer)مدرس مساعد

2  (Tutor)معيد

أعضاء هيئة التدريس 

Faculty Members



رؤساء مجلس قسم طب و جراحه العيون



:وتشمل على
الطبكليهلبهكتابًاساسياتًالعيونًلط▪

العلياوالدراساتالطبلطلبهمحاضرات▪

.التعليمًعنًبعد▪

Educational Platform المنصة التعليمية 



Classrooms الفصول التعليمية



Teaching Ophthalmology For Undergarduate Students

كلية الطب، جامعة المنصورةلطلبهلتدريسا
(الطبيمانشسترالمنصورهبرنامجالبرنامج المطور و)



Congress Hall قاعة المؤتمرات



Training Wet Lab

األطباءًيعدًمعملًالتدريبًوالمحاكاةًبالمركزًمنًأماكنًالتدريبًالمميزةًعلىًمستوىًالجمهوريةًوًيستهدفًتدريب

لزماتًالمقيمينًوالزوارًوالمتدربينًمنًداخلًالمركزًوخارجهًوقدًتمًتزويدهًبأجهزةًوميكروسكوباتًواالتًومست

وذلكًتحتًبحيثًتقامًالورشًالتدريبيةًلمحاكاةًالعديدًمنًالعملياتًالجراحيةًعلىًعيونًشبيهةًبعيونًالمرضى،

.اشرافًنخبةًمنًاعضاءًالتدريسًومعاونيهم

والمحاكاهمعمل التدريب



Physician training

Internship Doctors زامتيااطباء

Resident Doctors مقيميناطباء

Egyptian and Expatriate Visitor Doctors ووافدينمصريينبينرزائاطباء

Arabic Board Fellows العربيهالزمالهاطباء

Egyptian Board Fellows المصريهالزمالهاطباء

ICO Fellows للعيونالدوليًالمجلسزماله

Doctorate Doctors الدكتوراهلدرجهالمسجليناالطباء

MOC Subspecialities Fellows العيونوجراحهطبلمركزالتخصصيهالزماله

في مجال يتميز المركز بالعديد من البرامج التدريبية لألطباء المصريين والوافدين
وذلك تحت اشراف نخبة من اعضاء التدريس ومعاونيهمطب وجراحة العيون 

االطباءتدريب



ARABIC BOARD

Arab Board Training Program

يعدًمركزًطبًوجراحةًالعيون،ًجامعةًالمنصورةًمنًالمراكزً

لمجلسًاالمميزةًإقليمياًوالجاذبةًلألطباءًكمركزًتدريبًمعتمدًلزمالةً

العربيًلالختصاصاتًالصحية

بيةالعرالزمالهبرنامج 



International Council Of Ophthalmology (ICO) Fellowship

يعد مركز طب وجراحة العيون، جامعة المنصورة المركز الجامعي الوحيد على مستوى الجمهورية

رامج يعمل على تعزيز البالمسجل كمركز تدريب معتمد لمنح زمالة المجلس الدولي للعيون والذي 

.التعليمية و العمل على الوصول الى أعلى مستوى من جودة الرعاية في مجال طب العيون

للعيونالدوليالمجلسزماله



Subspeciality Fellowship Of Mansoura Ophthalmic Center

يتميز مركز طب وجراحة العيون بوجود مجموعات 

ديمية علمية تخصصية تقوم بأعداد برامج تدريبية اكا

جراحة واكلينيكية  للتخصصات الدقيقة في مجال طب و

.العيون تحت اشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس

العيونوجراحهطبلمركزالتخصصيهالزماله



ةالبحثيالعلمية والخدمات

Scientific And Research Services



Egyptian Journal Of Ophthalmology— EJO, 

published in 2021, is a global ophthalmological 

scientific publication and a peer-reviewed, open-

access periodical published online 4 times per year 

(ISSN:2735-5012 online) (P. ISSN: 2735-4644).

EJO is sponsored by Mansoura Ophthalmic Center 

(MOC), Faculty of Medicine, Mansoura University. 
EJO is registered and supported by the Egyptian 

Knowledge Bank (EKB).

https://ejomos.journals.ekb.eg

.ةالمنصورجامعه، العيونوجراحهطبمركزوتصدر من •

.٢٠٢١بدأ النشر بها عام •

.تعد المجلة دورية علمية لها رقم تسجيل دولي•

.المجلة مسجلة ومنشورة علي بنك المعرفة المصري•

تروني دوريا اربع مرات سنويا على الموقع االليكالنشربهايتم •

.مع نسخ مطبوعة

.يةالمجلة معتمدة من المجلس األعلى للجامعات في لجان الترق•

مجلس تضم المجلة نخبة من األساتذة المصريين والدوليين في•

.التحرير والمراجعة العلمية

العيونوجراحهلطبالمصريهالمجله



:وتشمل على 

. ومكتبة رقمية الكترونية لألبحاث والرسائل والعديد من الكتب العلميةبياناتقاعده▪

.مجموعات كبيرة من الكتب التخصصية في مجال طب وجراحة العيون▪

.العديد من الدوريات العلمية في مجال طب وجراحة العيون▪

.ومعاونيهمالتدريسهيئهاعضاءللسادهالعلميةرسائلال▪

سادهلوالخدمة طلبة كلية الطب وطالب الدراسات العليا تصويروانترنتأجهزة كومبيوتر، طابعات، ماكينة ▪

.ومعاونيهمالتدريسهيئهاعضاء

Library المكتبة



Computer And Statistics Unit

.لعاليةمن اجهزة الكومبيوترالحديثة المتصلة بشبكة انترنت عالية الكفائة والطابعات ذات الجودة اوتشمل العديد

عداد ويعمل بالوحدة فريق مدرب من العاملين لتقديم الخدمات العلمية الخاصة باعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وا

.االحصائيات لجميع الخدمات الطبية والجراحية الخاصة بالمركز

.  تخدم العديد من السادة العاملين بههذا ويغطي معظم المركز بشبكة السلكية

واالحصاءاالليالحاسبوحده



ة جامعة المنصورة باالشتراك مع الجمعي–مؤتمر العيون الدولي لقسم طب و جراحة العيون ❑

.الرمدية المصرية

ة المؤتمر العلمي لمركز طب و جراحة العيون بالمنصورة باالشتراك مع جمعية الدلتا الرمدي❑

االكلينيكية 

ية المصرية المؤتمر السنوي للمياه البيضاء و تصحيح انكسار العين باالشتراك مع الجمعية الرمد❑

المؤتمر السنوي للحول باالشتراك مع الجمعية الرمدية المصرية ❑

الدورات التدريبية لجراحات وامراض العيون والفحوصات الطبية❑

والمركز اليوم العالمي للحفاظ على االبصار باالشتراك مع الجمعية الطبية المصرية الفرنسية❑

.الفرنسي للثقافة

يةالمؤتمرات والندوات العلمية االفتراضية بالتعاون مع مراكز ومستشفيات العيون العالم❑

المؤتمرات العلمية بقسم طب و جراحة العيون



International Conferences مؤتمرات دولية







international Agreements

ةالدولياالتفاقات



A joint scientific cooperation agreement with the Department of 

Ophthalmology, Mansoura University and the Eye Institute of Miguel 

Hernandez University in Spain



A joint scientific cooperation agreement with the Filatov Institute of 

Ophthalmology and Tissue Therapy - Odessa - Ukraine.



المجتمعيهالخدمات

Community Services



الحمالتًالرئاسية

Presidential Campaigns



مليونًصحة١٠٠مبادرةً



مبادرةًالقضاءًعلىًقوائمًاالنتظار

في ظل التوجيهات الرئاسية بسرعة إنهاء قوائم إنتظار مرضى الجراحات والتدخالت الطبية الحرجة مجانا خالل 

فترة زمنية وجيزة، يعد مركز طب وجراحة العيون من المراكز الطبية التي تساهم بشكل كبير في انهاء قوائم 

عملية كبري شهريا في كافة التخصصات الجراحية الدقيقة ٨٠٠النتظار حيث تم رفع القدرة االستعبية لتصل الي 

.للعيون وبشكل اليكتروني منظم يراعي الحيادية مع األولوية للحاالت الحرجة



في ظل سعى الدولة لتطعيم المواطنيين وخاصة العاملين في القطاع الطبي وذويهم وحرصا من جامعة المنصورة 

وإدارة المستشفيات الجامعية على تطبيق ذلك  فقد تم اعداد مركز لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع 

كما يخدم المركزالعاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية الخرى التابعة لجامعة . السادة العاملين بالمركز وذويهم

. المنصورة

(١٩-كوفيد)مركزًتلقيًلقاحًفيروسًكوروناً



القوافل طبية

يةًالطبًبالتعاونًمعًقطاعًشؤونًخدمةًالمجتمعًوتنميةًالبيئةًبجامعةًالمنصورةًوكل

طبيةًيحرصًالمركزًعليًالمشاركةًفيًالعديدًمنًالقوافلًالطبيةًبتجهيزًعيادات

وأجهزةًفحصًمتكاملةًوبعضًاالدويةًتحتًاشرافًفريقًطبيًمتخصصًوذلك

اجًالىًلتشخيصًوعالجًامراضًالعيونًوعيوبًاالبصارًوتحويلًالحاالتًالتيًتحت

.مزيدًمنًالفحوصاتًاوًالتدخالتًالجراحيةًلمركزًطبًوجراحةًالعيون

Medical Convoys



قوافل طبية ألطفال المدارس





المشاركة في يوم العمى ويوم اليتيم



قوافل طبية لذوي االحتياجات الخاصة



عبدالقوافل الطبية والتبرعات لمستشفى بئر ال



(جسور الخير)قوافل طبية للمناطق النائية 



تبرعاتًوبروتوكوالتًتعاونًمعًمؤسساتًخيريةً

Donations and Cooperation Protocol with charity 
associations



خيريةتبرعات

المياهًالبيضاءًوالجسمًالزجاجيًجهازجراحات

ماركتميديكالشركةً

جهازًارجونًليزر

الدوائيةًوجمعيةًمكافحةًالعميللصناعتاوركيدياشركةً



ىًبروتوكولًتعاونًمعًمؤسسةًعبدهللاًخالدًالخيريةًيهدفًال
زراعةًالقرنيةًللمرضىًالغيرًقادرين



نسيةبروتوكول تعاون مع الجمعية الطبية المصرية الفر



Association Of Ophthalmic Patients Care and 

Blindness Prevention

جمعية رعاية مرضى العيون ومكافحة العمى



Awareness brochures and publications

كتيبات ومطبوعات توعوية 

يحرص مركز طب وجراحة العيون علي طباعة العديد من الكتيبات والنشرات المجانية واللتي 

تشمل باقة من المعلومات الهامة عن أمراض العيون األكثر شيوعا، وطرق الوقاية منها 

وعالجها واالرشادات الخاصة بعمليات العيون المختلفة



البشريهالموارد

Human resources



دورات تدريبية

Training Courses



دورة تدريبية للتعامل مع الحاالت الحرجة



ةدورة تدريبية لالسعافات االولي



نشاط رياضي

Sports Activity



نتكريم الموظفين المتميزي

Honoring Outstanding Employees



Web site
http://ophc.mans.edu.eg



للمركزالخدميهاالماكن

والتدريبالطوارئمبنى

االداريالمبنى

الرئيسيالمبنى



-جرالعالجًباوحد-عملياتًصغرىً-فحوصاتًالعينً-العياداتًالخارجيةًاألرضيالدور
األرشيف-محطةًالغازاتً

العملياتجناح-التدريسأعضاءهيئةمكاتب-القسمرئيس-المركزمديراألولالدور
اإلحصاءواآلليوالحاسبالمعلوماتنظموحدة–التدريسقاعات-وملحقاتها

خمسةًقاعاتًللمرضىًرجالًبكلًقاعةًستةًأسرة–حجرةًفحصًالثانيالدور
-الليزرً–ميدانًالنظرً-عشرةًغرفًفندقهً– ERG –الصيدلية.

عشرةً–خمسةًقاعاتًللمرضىًحريمًبكلًقاعةًستةًأسرهً–حجرةًفحصالثالثالدور
.  مكافحةًالعدوىً–جودةً–فلورسينً–OCT–غرفًفندقهً

الرابعالدور
أعضاءحجرات–التدريسهيئةأعضاءكافيتريا–المؤتمراتقاعة–المكتبة
الطبيةالتحاليلمعامل-التدريسهيئة



العياداتًالخارجية
ىاالستقبالًالرئيس

االمن

السنترال

عملياتًصغيرىًالموجاتًالفوقًصوتية

نائبً

المدير

تسجيلًةنفقةًالدول

المرضى

االعالقاتً

العامة
التصوير

تحاليلً

الطبية

محطةً

الغازاتً

الطبية

مدخل

مدخ

ل

مدخل

مدخل

الدور األرضي



وحدةً

التعقيمً

المركز

ىً

مدخل

مديرًالمركزً
والسكرتاريةً

مكاتبًأعضاءًهيئةً

التدريس

وحدةًالحاسبً

االلىً
وًاإلحصاء

العملياتًالكبرىًوًاالفاقة
قاعاتً

التدريس

رئيسًالقسمً

وًالسكرتاريةً

مكاتبًأعضاءًهيئةً
التدريس

مدخل

مدخل

مدخل

االولالدور 



جناحً

الفندقةً
جناحً

الفندقةً

مكاتبً

اعضاءً

هيئةً

التدريس

ومعاونيهمًً

قسمًداخلى

رجالً

قسم

داخلى 

رجال 

صيدلية

القسمً

الداخلىً

وحدةًاسترحه

الليزر

مدخل

مدخل مدخل

مدخل

وحدةً

فحصً

رسمً

الشبكيةً

والعص

بً

البصر

ىً

ميدانً

النظرً

قسم

داخلىً

رجالً

صيدلياتً

المستلزما

تًالطبيةً

الثانىالدور 



جناحً

ةًالفندق

جناحً

ةًالفندق

مكاتبً

اعضاءً

هيئةً

التدريس

ومعاونيهمًً

قسمً

داخلى

حريمً

قسم

داخلى 

حريم 

استرحه
وحدةًالفلورسينً

وًاالشعةً

المقطعيةً

مدخل

مدخل مدخل

مدخل

وحدةً

فحصً

رئيسةً

هيئةً

التمريض

مكافحةً

قسمالعدوىً

داخلىً

حريمً وحدةً

ضمانً

الجودةً

قسم

داخلىً

حريمً

الثالثالدور 



الكاف

مكاتبًتيريا

اعضاءً

هيئةً

التدري

س

مكاتبًاعضاءًهيئةًالتدريس

قاعة المؤتمرات

محمد عمارة / د.ا

ةًالمكتب

مدخل

مدخل مدخل

مدخل

قاعةً

اعضاءً

هيئةً

التدريس

الرابعالدور 



المولد الكهربائي –مخازن التغذية –المغسلة –المطبخ –الصيدلية الرئيسية األرضيالدور

.سكنًالطبيباتًالمقيمات-الخزانةً–مخازن –كافتيريا العاملين بالمركز األولالدور

الثانيالدور
اإلدارة –مكتب شئون المرضى –الشئون المالية–االستحقاقات-أمين المركز 

سكن األطباء المقيمين –الحسابات -الهندسية

استراحةًلألطباءً-الموازنةً-حجرةًالحفظً-مراقبةًالعهدً–الشئون اإلدارية  الثالثالدور
مخزنًالصيدلية-الزائرينً



عيادات استقبال الطوارئ األرضيالدور
١فصل تعليمي –عمليات الطوارئ األولالدور
٢فصل تعليمي -(رجال)قسم داخلي مرضى حوادث الثانيالدور

٣فصل تعليمي -(حريم)قسم داخلي مرضى حوادث الثالثالدور

الرابعالدور
معمل التدريب والمحاكاة-(رجال وحريم)قسم داخلي مرضى عدوى 



Objectives Of Ophthalmology Center

Providing a distinguished health service in the field of ophthalmology, which 
is represented in the following: 
• Providing distinguished and advanced health services in the fields of 

ophthalmology diagnosis, treatment and surgery. 
• Early diagnosis of eye diseases. 
Providing educational services in the field of specialization: 
• Training of medical students. 
• Continuing medical education for ophthalmologists. 
• Training of postgraduate students and fellowships: The center is an 

accredited center by the International Council of Ophthalmology (ICO) as a 
training center for grants and fellowships offered to ophthalmologists 
worldwide, as well as for training Arab fellowship doctors. 

Conducting research in the field of ophthalmology.
Community Services: Increasing health awareness in the field of ophthalmology 
through medical convoys and publications for guidance and awareness



Vision
To be the first center locally and 

regionally in providing medical, 
educational and research 

services.

Mission 
Providing distinguished medical, 

educational and research 
services and community 

participation in the field of 
ophthalmology.

ISO 9001



Establishment Of The Center

• The Ophthalmology Center is a unit of a special nature that enjoys technical, financial and 
administrative independence and is academically affiliated with the College of Medicine with 
regard to the affairs of faculty members.

• The university president's decision was issued on 4/24/1989 to start the establishment of an 
ophthalmology center on an area of 7500 square meters.

• The outpatient clinics started operating on 05/12/1995. The Ophthalmology
• Center was fully operational with outpatient clinics, operations and inpatient department in 

1996.



Center Director’s Word

Prof. Waleed Ali Abu Samra

The Ophthalmology Center, Mansoura University, is honored to provide

distinguished and advanced health services in the fields of eye diagnosis, treatment

and surgeries, which are in line with the realization of the “2030” vision pursued by the

Egyptian government and focuses on improving the quality of life of the Egyptian

citizen and improving his standard of living in various aspects, including the provision of integrated and 

comprehensive health care at the highest international levels.

Therefore, we are committed to the effective contribution with to build a medical edifice at the latest 

technical levels that contains all units equipped with the latest diagnostic and medical and surgical 

methods, through a distinguished team of faculty members and doctors in the field of ophthalmology and a 

homogeneous Integrated team working 

The Center for Ophthalmology is proud to have obtained a number of accreditations regarding the

quality of medical care, the administrative system and training programs, which are positively reflected in

providing medical services to patients and providing educational and research services which includes

continuing medical education for ophthalmologists, graduate students and fellows. A center accredited by

the International Council of Ophthalmology as a training center for grants and fellowships offered to

ophthalmologists worldwide, as well as for training Arab fellowship doctors.

The center is also involved in distinguished community participation in presidential initiatives such as

the initiative to eliminate waiting lists and 100 million health and decent lives, as well as preparing many

medical convoys, which aim to increase health awareness and early detection of eye diseases that lead to

blindness. We are still striving to develop and expand in various fields and provide all the patients need

from modern medical devices or infrastructure to achieve quick and easy service for the largest number of

patients.
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