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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
 

 
 
 

: مقدمة تاريخية
منذ أف انتشر اإلسالـ كظير نكره عمى بالد الشرؽ األكسط قاـ المسممكف الفاتحكف 
بتشييد المساجد الجامعة في كؿ مدينة يفتحكنيا، كما لبثت أف تحكلت ىذه المساجد إلى 

فمقد أنشئ جامع . جامعات تيدرَّس فييا العمـك الشرعية جنبان إلى جنب مع العمـك الككنية
 266ىػ كجامع أحمد بف طكلكف سنة 133 ىجرية كجامع العسكر سنة 14البصرة سنة 

 ىجرية كجامع القركييف بفاس 114ىجرية، كما أينشئٍت جامعةي الزيتكنًو في تكنس سنة 
..  ىجرية كىكذا245بالمغرب سنة 

: أزىر الفاطميين

 (ـ972يكنيك )ىػ 361أما األزىػر فقد بيني مىعى إنشاء القاىرة المىعىزيًَّة الفاطمية عاـ 
 كىك بذلؾ ييعىدُّ أقدـ الجامعات القائمة –كمنذ ذلؾ الحيف لـ تتكقؼ فيو الدراسة حتى اآلف 

اآلف ليسى في البالد اإلسالمية كحدىا، كلكٍف في جميع أنحاء العالـ، فجامعات أكركبا 
نشأت بعده بحكالي قرنيف مف الزماف، فجامعة باريس أيٍنًشئىٍت في القرف الثاني عشر 

كجامعة لكفاف ببمجيكا كأكبساال -  كجامعة أكسفكرد في القرف الثالث عشر–الميالدم 
. باسبانيا في القرف الخامس عشر

كلـ يكف دكر األزىر الثقافي مقصكران عمى العمـك الدينية كالمغكية كما يظف 
، بؿ يدعك إلى التدبر في ممككت  الكثيركف؛ ألف اإلسالـ ال يفرؽ بيف المعارؼ كالعمـك
السمكات كاألرض، كييتؼ في أسماع أتباعو أف اهلل خمؽ لكـ ما في األرض جميعان، 

كسخر لكـ الفمؾ لتجرم في البحر بأمره كسخر لكـ األنيار كسخر لكـ الشمس "
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، كليذا كاف عمماء المسمميف في "32إبراىيـ، " كالقمر دائبيف كسخر لكـ الميؿ كالنيار
كؿ العصكر يدرسكف جميع أنكاع العمـك كالفنكف فكاف منيـ الفقيو كالطبيب كالفمكي 

كنعطي ىنا بعض . الخ.. كالميندس كالعالـ الكيميائي كالجغرافي كالمؤرخ كالٌرحالة
كما حدثنا " عيكف األنباء في طبقات األطباء"حدثنا ابف أبي أصيبعة في : األمثمة

أف العالـ العربي الكبير الحسف بف الييثـ  (إخبار العمماء بأخبار الحكماء)القفطي في 
كاف يقيـ في األزىر، استقدمو الحاكـ بأمر اهلل مف بغداد كقاـ بتدريس العمـك الرياضية 
كالطبيعية كالفمسفة كالطب في الجامع األزىر، كألَّؼ كتابان في الطٌب مف ثالثيف جزءان 

ىػ بالقاىرة كدفف 442عيرفت جميعييا بالعيٍمؽ كالٌدقة كاإلحاطة، كتكفي ابف الييثـ عاـ 
. بيا

: األزىر في الدولة األيوبية

ًبٌي الشييرى مكٌفؽ الديف أبك محمد عبدالمطيؼ بف  ـى العىرى يحٌدثنا التاريخي أفَّ العاًل
ىػ، كالذم ييعٌد مف أبرزى عمماء الطب كالفمسفة كعمـ 557يكسؼ البغدادم المكلكد عاـ 

ؿى القاىرةى –الكالـ كالمنطؽ   صاحىبى صالحى الديف األيكبٌي في ًحصاره لعكا، ثـي كىصى
ـى ابنىو العزيز قاؿ عبدالمطيؼ عف نفسو في . كاستقر بيا حتى مات صالح الديف، ثـ الزى

ككانت سيرتي في ىذه المدة أف أيقًرئ الناسى في الجامع األزىر في أكؿ : "ىذه الحقبة
الٌنيار إلى الساعة الرابعة، ككسط النيار يأتي مف يقرأ الطبَّ كغيره، كآخر النيار أرجع 

 كفي الميؿ اشتغؿ مع نفسي، كلـ أزؿ عمى ذلؾ –إلى الجامع األزىر كيقرأ قـك آخركف 
ىػ، 595كالممؾ العزيز ابف السمطاف صالح الديف تكفي عاـ " إلى أف تكفي الممؾ العزيز

كفي ىذا ما يدؿ عمى أنو كانت تمقى دركس في األزىر مف البغدادم كغيره، كأف ىذه 
الدركس لـ تكف مقصكرة عمى الفقو كالمغة بؿ كانت أيضان في الطب كباقي العمـك 

كيحدثنا التاريخ أيضا أف مكسى بف ميمكف قد كفد إلى مصر في عيد صالح . الككنية
الديف كعمؿ طبيبان خاصان في بالطو، كألقى في األزىر دركسان في الرياضة كالفمؾ 

. كالطب
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ىػ، ثـ في العيد العثماني مف 922- ىػ 648كظؿ الحاؿ كذلؾ في العيد المممككي 
ىػ، كلكف بصكرة متكاضعة نظران لكثرة المظالـ كانتشار األكبئة، كخاصة 922-1250

الطاعكف حيث تذكر المراجع أف سكاف مصر في تمؾ العصكر انخفض عددىـ إلى أقؿ 
. مف الربع عما كانكا عميو في العصكر السالفة

: األزىر في عيد أسرة محمد عمي
 طالبان في 28قاـ محمد عمي بإرساؿ بعثات مف أبناء األزىر إلى أكركبا، فأرسؿ 

 إلى 1826 طالبا في المدة مف 291ـ، كما أرسؿ 1825ـ إلى 1817المدة مف سنة 
ـ، ككاف مف نكابغ الخريجيف، رفاعة رافع الطيطاكم المكلكد بسكىاج بمصر عاـ 1831
أبك زعبؿ )، كعيف مترجمان بمدرسة الطٌب في 1831ىػ، كقد عاد مف فرنسا عاـ 1216

، 1838، كما نذكر مف أبناء األزىر الذيف رجعكا مف فرنسا عاـ 1827التي أنشئت عاـ 
الدكتكر محمد بؾ الشافعي الذم عيف ناظران لألمراض الباطنية في مدرسة الطب بأبي 

كىك أكؿ . 1858زعبؿ، ثـ مدرسان في مدرسة الطب بالقصر العيني، ثـ ناظران ليا عاـ 
أحسن األغراض في تشخيص "ناظر مصرم لتمؾ المدرسة، كمف أىـ مؤلفاتو العممية 

وترجم من الفرنسية " والسراج الوىاج في التشخيص والعالج"، "ومعالجة األمراض
. لمؤلفو كموت بك" الدَُّرُر الَغوال في معالجة األطفال"

كنذكر مف أبناء األزىر كذلؾ الدكتكر السيد أحمد حسف الرشيدم الذم عاد مف 
الركضة "، كعيٌيف ميدىٌرسان في مدرسة الٌطٌب في أبي زعبؿ كمف مؤلفاتو 1838فرنسا عاـ 

". ًضيا الٌنيِّرٍيف في أمراض العيف"ككذلؾ " البيية في األمراض الجمدية

 1845كما نذكر الدكتكر حسيف غانـ الرشيدم الذم عاد مف بعثتو مف فرنسا عاـ 
". الدُّرُّ الثميف في األقرابذيف"كاشتغؿ مصححا بمدرسة الطب كمف مؤلفاتو 

ـ، كاف 1801 حتى 1797كمما ال شؾ فيو أف الحممة الفرنسية عمى مصر عاـ 
. ليا أثر إيجابي في النيضة العممية التي حدثت في مصر في أكائؿ القرف التاسع عشر

يحدثنا المؤرخ عبدالرحمف الجبرتي عف الييئة العممية التي استصحبيا نابميكف مع جيشو 
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أنيـ أفردكا ليـ أماكف مختمفة في دكر األمراء المماليؾ في حٌي الناصرية، كأنو ذىىىبى "
إلييـ مراران كأطمعكه عمى ما استحضركه معيـ مف كتب كمراجع عف أجناس الحيكاف 

ٌر األثقاؿ كأحضر . كالطيكر كالنبات كاألعشاب، كمراجع في الطب كالتشريح كاليندسة كىجى
العمماء الفرنسيكف معيـ نظارات الككاكب كأرصادىا كمعرفة مقاديرىا كأجراميا 

كارتفاعاتيا، كاتصاالتيا كأنكاع الساعات التي تسير بثكاني الدقائؽ الغربية الشٍَّكًؿ الغالبة 
". الثمف

: شيوخ األزىر واىتماماتيم الطبية
ىػ، 1190-1182مف أبرزىـ الشيخ أحمدم عبدالمنعـ الٌدمٍنيكرم شيخ األزىر عاـ 

ككانت لو : "قاؿ الجبرتي. كلو دراسات في اليندسة كالميقات كالطب كالتشريح كالكيمياء
كال ننسى مف شيكخ األزىر الشيخ أحمد بف عمر الدربي ". "حافظة في فنكف غريبة كتآليؼ

". كالشيخ حسف العطار ممف كاف ليـ إسيامات في الفنكف الطبية

مدرسة الطب المصرية 
، عكدة أكؿ بعثة مصرية تمقت عمكميا الطبية في فرنسا كايطاليا 1821شيد عاـ 

ككاف مف بينيـ عثماف باشا نكر الديف الذم أنشأ أكؿ مدرسة لمطب في الخانكة، كىي 
، كفتحت 1827 ثـ جاء عاـ –أكلى مدارس الطب في المنطقة العربية كالقارة اإلفريقية 

مدرسة الطب في أبي زعبؿ عمى يد الطبيب الفرنسي كمكت بؾ، كبعد ذلؾ بعشر سنكات 
 – إلى القصر العيني بالقاىرة، كال زالت قائمة حتى اليـك 1837انتقمت المدرسة عاـ 

كاعتمدت المدرسة في بدايتيا عمى الترجمة مف الفرنسية كاأللمانية كاإليطالية عمى يد 
براىيـ أفندم النبراكم  مترجميف أكفاء أمثاؿ رفاعة الطيطاكم، كمف األطباء كمكت بؾ كا 
كمحمد عمي البقمي باشا كعيسى باشا حمدم، ثـ جاءت مرحمة تالية قاـ فييا األطباء 
المصريكف بتأليؼ المراجع الطبية بالمغة العربية، كأشيرىـ في ذلؾ إبراىيـ باشا حسف 

جامعة الدركس "ألؼ كتابو . ناظر المدرسة الطبية المصرية كمدرس األمراض الباطنية
المطبكع بمطبعة الحجر الطبية الدرية الكائف بحارة " السنكية في األمراض الباطنية
كالمرفؽ بيذا البحث صكرة فكتكغرافية مف )ق،ػ 1311السقاييف بمصر المحمية سنة 

(. 1)ممحؽ رقـ  (الغالؼ كالفيرس كالمقدمة كصكرة مف بحثو عف سرطاف المعدة
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: تدريس العموم الطبية بالمغة العربية

 ثـ انتقمت إلى القصر 1827منذ أنشئت مدرسة الطب المصرية في أبي زعبؿ عاـ 
، كىي معتمدة عمى أعضاء البعثات الذيف أكفدكا مف أبناء األزىر إلى 1837العيني عاـ 

كقاـ ىؤالء بترجمة العمـك الطبية بكؿ "  انجمترا– ألمانيا – ايطاليا –فرنسا "الدكؿ األكربية 
فركعيا مف المغات األجنبية إلى المغة العربية، ثـ التدريس بالمغة العربية، ثـ تطكرت 
األمكر إلى األفضؿ حيث اعتمدت الكتب المؤلفة بالمغة العربية جنبان إلى جنب مع 

كظؿ األمر عمى ىذا المنكاؿ إلى ما بعد احتالؿ . المراجع المترجمة مف المغات األجنبية
، كلـ تتغير لغة التدريس إلى االنجميزية إال في أكائؿ القرف 1882بريطانيا لمصر عاـ 

العشريف حيف استخدـ االنجميزي األساتذة األطباء في كؿ فركع الطب مف انجمترا، كاستمر 
، كحكؿ ىذه الفقرة يقكؿ (1918-1914)الحاؿ إلى ما بعد الحرب العالمية األكلى 

كاف كؿ أساتذة مدرسة الطب مف األجانب كعند قياـ ]: األستاذ الدكتكر محمد إبراىيـ 
، استيدًعيى معظمييـ إلى الخدمة العسكرية كلـ يبؽ 1914الحرب العالمية األكلى عاـ 

منيـ إاٌل ًكباري الٌسٌف مثؿ األستاذ فيمبس األستاذ كرئيس قسـ األمراض الباطنية، كالدكتكر 
مادف عميد الكمية، كالدكتكر دكبيف رئيس قسـ أمراض النساء كالكالدة، كاألستاذ ًكٍلسيف 

سميماف عزمي . د. ارتقى سمـ األستاذية، أ1919 كفي عاـ –كغيرىـ مف كبار السف 
باشا في األمراض الباطنية، كيعد أكؿ أستاذ مصرم في كمية الطب المصرية في عيدىا 
االنجميزم، ثـ تاله بعد ذلؾ مف األساتذة المصرييف إبراىيـ فيمي المنياكم باشا، جراحة، 

نجيب محفكظ باشا، نساء ككالدة، كالسيد عبدالحميد سميماف باشا، كمحمد صبحي . د.ك أ
كما تفكؽ في فف الجراحة عمي باشا إبراىيـ الذم أصبح أكؿ عميد . باشا في الرمد

عبداهلل . د.، كتاله مف كبار األساتذة المصرييف أ[1929مصرم لكمية الطب في عاـ 
محمد طمعت، كقافمة طكيمة مف األساتذة المصرييف الذيف نبغكا كبرعكا في . د.الكاتب، أ

الفنكف الطبية كتدريس عمكميا، كلكنيـ التزمكا بالمغة االنجميزية كعاء لمتدريس كالبحث 
. العممي
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 1961 لسنة 103القانون رقم 

الجامعة األزىرية ىي الييئة : جاء في المادة الثانية مف ىذا القانكف النص التالي]
اإلسالمية الكبرل التي تقـك عمى حفظ التراث اإلسالمي كدراستو كتجميتو كنشره، كتىحمؿ 
أمانة الرسالة اإلسالمية إلى كؿ الشعكب، كتعمؿ عمى إظيار حقيقة اإلسالـ كأثره في 
تقدـ البشر كرقي الحضارة ككفالة األمف كالطمأنينة كراحة النفس لكؿ الناس في الدنيا 
كاآلخرة، كما تيتـ ببعث الحضارة العربية كالتراث العممي كالفكرم في األمة العربية؛ 

ظيار أثر العرب في تطكر اإلنسانية كتقدميا، كتعمؿ عمى رقي اآلداب كتقدـ العمـك  كا 
كالفنكف كخدمة المجتمع كاألىداؼ القكمية كاإلنسانية كالقيـ الركحية، كتزكيد العالـ 

اإلسالمي كالكطف العربي بالمختصيف كأصحاب الرأم فيما يتصؿ بالشريعة اإلسالمية، 
كالثقافة الدينية كالعربية، كلغة القرآف كتخريج عمماء متفقييف في الديف يجمعكف إلى 
اإليماف باهلل، كالثقة بالنفس كقكة الركح كفاية عممية كعممية كمينية لتأكيد الصمة بيف 
الديف كالحياة، كالربط بيف العقيدة كالسمكؾ كتأىيؿ عاًلـ الديف لممشاركة في الدعكة إلى 

سبيؿ اهلل بالحكمة كالمكعظة الحسنة، كعاًلـ الدنيا لممشاركة في كؿ أسباب النشاط 
كما تيتـ بتكثيؽ الركابط الثقافية كالعممية مع الجامعات كالييئات . كاإلنتاج كالقدكة الطبية

. [العممية اإلسالمية كالعربية كاألجنبية، كمقرىا القاىرة كيىتبع رئاسة الجميكرية

بمقتضى ىذا القانكف أنشئت الكميات العممية مثؿ الطب البشرم كطب األسناف 
. الخ...كالعمـك كالزراعة كاليندسة

، كال 1970، كتخرجت الدفعة األكلى عاـ 1963بدأت الدراسة في كمية الطب عاـ 
 – ماجستير –دبمكمات "تزاؿ الكمية تخرج مئات األطباء سنكيان كما تجرم الدراسة العالية 

 أف تككف الدراسة 103 كينص القانكف رقـ –دكتكراه في مختمؼ الفركع الطبية 
كاالمتحانات كتقييـ الطالب بالمغة العربية كلكف يسمح بالمغة االنجميزية استثناءان كيجب 

". أف يجدد ىذا االستثناء سنكيان 
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: المناىج العممية في كمية طب األزىر

ىي نفس المناىج المعتمدة في باقي كميات الطب المصرية كيزاد عمييا مقررات في 
كالحديث  (خمسة أجزاء)كتشتمؿ عمى مادة القرآف الكريـ حفظان كتفسيران . العمـك الشرعية

ىذه المقررات الشرعية تمقى عمى الطالب عمى . الخ...كالفقو كتاريخ الخمفاء كالسيرة
 450السنكات األربع األكلى كيبمغ عدد مجمكع الساعات التي تدرس في ىذه المكاد 

. ساعة

: نوعية طالب كمية الطب

، كاف الباب مفتكحان أماـ الطالب الحاصميف 1986منذ أنشئت الكمية حتى عاـ 
، حتى اليـك اقتصر قبكؿ 1986عمى الثانكية العامة كالثانكية األزىرية كلكف منذ عاـ 

ٌؽ تقاؿ، لقد ابتميت مصر بيذا  الطالب عمى الثانكية األزىرية كىنا ال بد مف كممة حى
االزدكاج في النظـ التعميمية كالتفرقة المقيتة بيف التعميـ المدني كالتعميـ الديني ككذلؾ 

إف ىذه السياسة التعميمية الخاطئة سبة . التفرقة في معاممة الخريجيف مف كال النظاميف
. في جبيف مصر

كلقد ابتدع ىذا النظاـ محمد عمي باشا الكبير في منتصؼ القرف التاسع عشر ثـ 
 (تعميـ أزىرم ديني كآخر مدني).. عمقو االحتالؿ البريطاني بعد ذلؾ كال يزاؿ حتى اآلف

. كلكؿ خريج حدكده كككادره كسممو الكظيفي، إلى غير ذلؾ

إف مستكاىـ : نعكد إلى الحديث عف طالب الطب مف خريجي المعاىد األزىرية
المغكم في االنجميزية متكاضع كقدرتيـ عمى االستيعاب باالنجميزية محدكدة كلذا تحتـ 

عمينا نحف أعضاء ىيئة التدريس أف نشرح ليـ العمـك الطبية سكاء في الدركس النظرية 
 كلكف ال زالت المراجع كالكتب كالمذكرات الطبية –أك المعممية " إكمينيكية"أك السريرية 

تكتب بالمغة االنجميزية، كما أف أسئمة االمتحانات التحريرية كالشفكية كالسريرية تمقى عمى 
الطالب بالمغة االنجميزية كيجيب عنيا الطالب بانجميزية ركيكة مطعمة باألخطاء 

. اليجائية كالمغكية العديدة كأصبحنا كالمنبت ال أرضان قطع كال ظيران أبقى
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: بوادر األمل في الطاقات الشابة

رغـ أف أعضاء ىيئة التدريس في كمية طب األزىر استقدمكا مف جيات مختمفة 
كأحيانان متنافرة مف حيث الخمفية اإلسالمية مع غياب االقتناع برسالة كمية طب األزىر 
في أف ميمتيا األساسية تخريج الطبيب المسمـ الداعية الذم يتحمى بالصفات التي جاء 

 إال أف مجمكعة –، كالمذككرة آنفان 1961 لسنة 103ذكرىا في المادة الثانية مف قانكف 
جيدة مف أبناء المعاىد األزىرية الذيف ترقكا إلى كظائؼ أساتذة مساعديف في مختمؼ 

األقساـ بالكمية يتقنكف المغتيف العربية كاالنجميزية، كيؤمنكف بسمك رسالة األزىر كقدسية 
أقكؿ ىؤالء ىـ الرجاء في أف يتصدركا الصفكؼ في . الدعكة إلى اهلل عف طريؽ مينتيـ

جراء األبحاث بمغة القرآف العظيـ  تعريب العمـك الطبية، كترجمة المراجع إلى العربية، كا 
كالدليؿ عمى ما أقكؿ أف ىناؾ أقسامان بالكمية أنجزت ما ال يقؿ عف مئة كعشريف رسالة 

 كأخص بالذكر أقساـ جراحة المسالؾ –ماجستير في العمـك الطبية العربية السميمة 
البكلية كالطب النفسي كالعصبي كطب المجتمع، كىناؾ العديد مف األساتذة الذيف ألفكا 

مراجع في الفركع الطبية بالمغة العربية، كأخص بالذكر األستاذ الدكتكر محمد عبدالعزيز 
ككتابو التصرؼ الزيف في مناجزة سقـ العيف، في طب العيكف، كحصؿ بيذا الكتاب عمى 

 مف اتحاد األطباء العرب، كىناؾ غيره 1988جائزة الرئيس الشاذلي بف جديد في عاـ 
محمد عبدالمطيؼ، كفي الطب الباطني . د.مف األساتذة الذيف أٌلفكا في الجراحة مثؿ أ

كفي . محمد الرخاكم. د.، كأ"محمد عبدالمطيؼ عثماف. د. أ"كاألمراض العصبية مثؿ 
عمـ التشريح، كغيرىـ مف أفاضؿ األساتذة المؤمنيف بضركرة تعريب العمـك الطبية في 

. مصر كالعالـ العربي

ندوة عن تدريس وأداء امتحانات العموم الطبية بالمغة العربية 

 مايك الحالي تقـك كمية طب األزىر 25في نياية ىذا األسبكع كبالتحديد في يـك 
كالنقابة العامة لألطباء باالشتراؾ مع المكتب اإلقميمي لمصحة العالمية لشرؽ البحر 

األبيض المتكسط، بإعداد ىذه الندكة التي تضـ عمداء كميات الطب في مصر كالميتميف 
بتعريب العمـك الطبية كتدريسيا مف أساتذة أقساـ العمـك األساسية كاإلكمينيكية، كما قمنا 
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كاستبياف . بإجراء استبياف بيف طمبة كميتي طب األزىر كعيف شمس حكؿ ىذا المكضكع
آخر بيف أعضاء ىيئات التدريس في الكميتيف كخاصة بيف المعيديف كالمدرسيف 

. المساعديف

كمما يبشر بالخير كالنجاح كحتمية التدريس بالمغة العربية أف معظـ عمداء الكميات 
كأساتذتيا مقتنعكف بالعربية تحقيقان لمنيكض بمينة الطب، كاالرتقاء بمستكل الخدمات 
الصحية لممكاطنيف ناىيؾ عف معالجة قضايانا الصحية المحمية بفكر كأسمكب عربي 

. يحقؽ المصمحة العامة لمشعكب العربية
األبحاث والدراسات العميا التي تمت بالمغة العربية 

 نشطت بعض األقساـ الطبية في كمية الطب بإجراء األبحاث 1975منذ عاـ 
كخالؿ خمسة عشر عامان . الطبية كتسجيؿ رسائؿ الماجستير كالدكتكراه بالمغة العربية

تمت مناقشة ما يزيد عمى المئة كعشريف رسالة ماجستير كدكتكراه في فركع الطب 
المختمفة خاصة في األمراض النفسية كالعصبية كالمشاكؿ الفقيية في الممارسات الطبية 

كلقد . مثؿ عممية زرع األعضاء كمدل مكاءمة الممارسات العممية مع األحكاـ الشرعية
حظي اإلعجاز الطبي في القرآف الكريـ كالسنة المطيرة بنصيب كافر مف تمؾ الرسائؿ، 

الخ، كما .. كخاصة فيما يتعمؽ بأطكار الجنيف، الرضاعة، عسؿ النحؿ، الحبة السكداء
نشطت أقساـ جراحة المسالؾ البكلية كاألمراض الجمدية كأمراض النساء كالتكليد كالرمد 

ممحؽ بيذا .. بإجراء أبحاثيا بالمغة العربية مع ممخصات بالمغة االنجميزية لجميع الرسائؿ
البحث بياف بمكضكعات بعض رسائؿ الماجستير كالدكتكراه التي تمت مناقشتيا في 

(. 2ممحؽ رقـ ). السنيف األخيرة بكمية الطب
: استبيان الطالب وىيئة التدريس

كمف الجدير بالذكر أف نتيجة االستبياف الذم أجرم بيف الطمبة أسفر عف مكافقة 
الطالب الدارسيف بالسنكات األكلى كالثانية عمى تمقي العمـك الطبية بالمغة العربية، كما أف 

االستبياف الذم أجرل بيف أعضاء ىيئة التدريس أسفر عف تحمس األساتذة لمقياـ 
بالتدريس بالمغة العربية، كذلؾ عمى عكس المدرسيف المساعديف كالمدرسيف الذيف ال زالكا 

. يفضمكف التدريس بالمغة االنجميزية
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: حتمية التدريس بالمغة العربية

إننا في مصر كخاصة في كمية طب األزىر نؤمف إيمانان عميقان بحتمية التدريس 
بالمغة العربية، ليس فقط ألنيا المغة القكمية كلغة القرآف الكريـ كلغة الكجداف كالفكر 
كالعكاطؼ كالمشاعر كلغة المنبت كالمجتمع الذم نحياه، كلكف ألنيا الكعاء الصحيح 
ليضـ المكاد الطبية، كتقديـ الخدمات الصحية لممكاطنيف في مجاالت الطب السريرم 

كما نعتقد في . كطب المجتمع، كالطب الكقائي، كاإلرشاد كالتثقيؼ الصحي بكؿ فركعو
أعماقنا أننا نتحمؿ مسئكلية تعريب كتدريس العمـك الطبية بالمغة العربية في مصر، لتككف 

. القدكة كالمثؿ لباقي دكؿ المنطقة
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 

 
* المحيط باألشياء كميا* القادر المقتدر البر الرحيـ* الحمد هلل الحكيـ العميـ

ؿٌ * البصير بكيفياتيا ككنييا كال يخرج عف حكمو ما * ال يعزبي عف عممو شيء قؿ أك جى
كخٌص مف شاء بالصحة * أحمده تعالى دٌبر األجساـ كاألعراض* عرض أك حصؿ

كاختار * كأشكره عمى مزيد عنايتو حيث أليميـ دكاء كؿ داء* كابتمى مف أراد باألمراض
كال يقع في ممكو إال * فسبحانو خص مف شاء بما شاء* منيـ مف يقـك بذلؾ كىـ األطباء

* كعافية األبداف كشفائيا* كالسالـ عمى سيدنا محمد طب القمكب كدكائيا* ما يشاء
صالة كسالمان دائميف * كالتابعيف لو كالناصحيف عمى منكالو* صمى اهلل عميو كعمى آلو

دى مف فؤاد غميؿ* متالزميف ما برئ مف مرض عميؿ *. كبىرى

 (أما بعد)
* مف لو بربو ظف حسف* المعترؼ بالتقصير* فيقكؿ المتككؿ عمى ربو القدير

قد * كمدرس األمراض الباطنية* ناظر المدرسة الطبية المصرية* إبراىيـ باشا حسف
باجتماع جمعية مف األساتذة بالمدرسة في ابتداء كؿ * قضت العادة كالقكانيف المرعية

لتقرير ما يمـز * كاألعضاء الكراـ الممتحنيف* مركبة مف أفاضؿ المدرسيف* سنة مكتبية
فاتفقت اآلراء عمى * ليككف لو أنمكذجان كخير مالذ* تدريسو في تمؾ السنة عمى كؿ أستاذ

كقرركا ما * أقرت عمييا تمؾ الجمعية* انتخاب كتب ميمة حديثة في األمراض الباطنية
كاستخرجت منيا * كجعمتيا دستكران * فبادرت إلى أىـ الكتب لدم* استحسنكه منيا عميٌ 

كالتزمت * ككجب عمى أىؿ الفف كضعو* مما جرب نفعو* ما كاف محققان مشيكران 
كلـ * كتركت ما لـ تظير اىميتو* كاجتنبت األطناب كالزيؼ* اإليجاز مع حسف التأليؼ

كاثبت ما * كالمجادالت كاإلطراء* كاعرضت عف األخذ باالفكار كاآلراء* تتحقؽ مريَّتيو
عادة * كنبذت تكرار القكاعد األساسية* كالبياف الشافي* صح منيا مع اإليضاح الكافي كا 
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كأكضحت أسباب األمراض * حسب األىمية في االكمينؾ* المسائؿ العممية كالعممية
لما في ذلؾ مف األىمية الكبرل في * كآفاتيا كمضاعفاتيا كعالماتيا كاألعراض

كلـ أقصر في التفصيالت * كأكضحت اإلنذار كالمعالجة بكجو التمخيص* التشخيص
كما يكافقيا مف * مف دقائؽ أشكاؿ األمراض كتنكعاتيا* مما فيو نكع أىمية* الضركرية

كالحمامات المعدنية * كالمعالجة الدكائية كاإلقميمية* المعالجة الكاقية كالشافية لعالتيا
كجمعت *. الذم مف تككؿ عميو كفاه* كاعتمدت في ذلؾ عمى اهلل* كاستعماؿ الكيربائية

* كسميتو جامعة الدركس السنكية* كجعمتو في غاية التكضيح* ما اخترتو جمع تصحيح
ألنو عبارة عف مجمكع الدركس التي ألقيتيا عمى التالمذة في تمؾ * في األمراض الباطنية

كقد اشتمؿ عمى أمراض الجياز * مما أجمع عميو رأم جميع المعمميف كاستحسنو* السنة
فجاء بحمد اهلل * كأطمقت في ميدانيا جكاد فكرم كفيمي* التنفسي كالدكرم كاليضمي
فقمت مستعينان باهلل العمي * جامعان مانعان حاكيان كؿ معنى ثميف* تعالى غنيان عف التحسيف

*. أنو عمى ما يشاء قدير* الكبير
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باب في أمراض الجياز التنفسي 

 (الفصل األول في أمراض الحفر األنفية)
 

 

المبحث األكؿ في التياب الحفر األنفية 

ما  التياب الغشاء المخاطي لمحفر األنفية إما أف يككف حادان كيقاؿ لو الزكاـ الحاد كا 
. أف يككف مزمنان بسيطان كيقاؿ لو الزكاـ المزمف أك منتنان كيعبر عنو باألكزيف أك البقية

في الزكام الحاد : أووًال 

الزكاـ الحاد ىك التياب نزلي حاد يصيب الغشاء المخاطي لمحفر األنفية كىك إما 
. أف يككف ذاتيان أك عرضيان 

السبب المعتاد لمزكاـ الذاتي ىك تأثير البرد الرطب ال سٌيما إذا كاف في : (األسباب)
الشخص استعداد لو فيكفي في اإلصابة بو بسرعة بركدة األقداـ مثالن كأكثر الناس 

استعدادان لو ذكك البنية الدياتيزية كالنقرصية كالمصابكف بالربك كيكثر الزكاـ في الشتاء 
. كفي ابتداء فصؿ الربيع كقد ينتشر حينئذ بصفة كبائية

كأقٌره . كالمشيكد بيف العامة أف الزكاـ ميعدو فيسرم بكاسطة منديؿ المزكـك أك معانقتو
كاستكشؼ بعضيـ في الغشاء  (فريدريش)كأنكره بعضيـ بالتجربة  (فرنكؿ)بعض المؤلفيف 

المخاطي األنفي نكع فطر ميكرككككي كنسب إليو الزكاـ كلـ يثبت إلى اآلف أنو 
 .مخصكص بو

كقد يظير الزكاـ مف تييج مكضعي عقب استنشاؽ بعض الركائح أك األتربة أك 
. كالزكاـ الذم يصحب حمى الدريس ينسب إلى استنشاؽ المنى النباتي. األبخرة المييجة
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كالزكاـ العرضي ىك ما يشاىد في سير بعض األمراض كالحصبة كالتيفكس كالنزلة 
ككذلؾ الزكاـ النكعي الدفتيرم كالزىرم كالبمينكداجي الخنازيرم كالسقاكم . الكافدة كنحكىا

. كالزكاـ ىك ما يحدث في التسمـ باليدكريات.. الخ

. كينتظـ التبرز كيرتفع قاع المعدة إلى أعمى

كأما المعالجة العامة فتتعرض لألنيميا كاالستعداد العصبي كأىميا حينئذ االستحماـ 
بالماء البارد كالسكنى عمى شكاطئ البحار كيمكف لممريض المداكمة عمى غسؿ المعدة 

. كحده مدة إقامتو في تبديؿ اليكاء

كأما المعالجة الجراحية التي يقصد بيا تكسيع فتحة البكاب أك استئصالو فسنذكرىا 
 .في سرطاف المعدة

 (المبحث الثامن في سرطان المعدة)
سرطاف المعدة ميـ كليست أىميتو بالنسبة لخطره فقط بؿ بالنظر لكثرة حصكلو 
أيضان ألنو يأتي عند الٌرجؿي غالبان قبؿ سرطاف المستقيـ كعند المرأة قبؿ سرطاف الثدم 

. كالرحـ

سرطاف المعدة يككف في العادة أصميان بخالؼ سرطاف الكبد كيصيب : (األسباب)
الرجاؿ أكثر مف النساء كبعد سف األربعيف أكثر مف سف الشبكبية كلمكراثة دخؿ كبير في 
ٍزفي المستطيؿ مييىٌيئه لو كقد يعقب األسباب الجرحية كالصدمات عمى  االستعداد لو كالحي

. القسـ الشراسيفي
أنكاع السرطاف النخاعي كاالسكيرم كالصمغي كالبشرم ذك  (التشريح المرضي)

كيككف مجمسيا باألكثر في البكاب ثـ في . الخاليا االسطكانية يمكف مشاىدتيا في المعدة
القكس الصغير كالفؤاد ثـ في الكجو الخمفي كالمقدـ كالقكس العظيـ كيكتسب السرطاف في 

المعدة ىيئة األكراـ أك القركح أك يككف مرتشحان في جدر المعدة في امتداد كبير أك 
صغير كقد تككف القركح كاالرتشاحات السرطانية عريضة غير منتظمة أك حمقية مستطيمة 

. حكؿ البكاب كالفؤاد أك مستطيمة بطكؿ القكس الصغير
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كيكتب السرطاف في البكاب الشكؿ الحمقي غالبان كيككف في العادة محدكدان تجاه 
االثني عشرم كممتدان جية تجكيؼ المعدة كيضيع في جدارىا بالتدريج كيتسبب عنو 
ضيؽ فتحة البكاب جدان بحيث ال تسع طرؼ اإلصبع إال بعسر كقد ال يمكف إدخاؿ 

القثاطير المعتادة فييا كيككف الغشاء المخاطي في حذائيا محمٌران سميكان أك عديـ االنتظاـ 
. عقديان أك يككف سطحو خمميان كيككف في الغالب متقرحان بقرحة كثيرة االمتداد أك حمقية

كبشؽ جدر المعدة في حذاء البكاب يكجد الغشاء المخاطي سميكان جدان حتى أنو قد 
كالطبقة العضمية تحتو ضخمة أيضان بدرجة مختمفة كأليافيا . يككف ثمثي الجدر كحده

باىتة كمتبددة كمرتشحة بالسرطاف كبالنسيج الخمكم الحديث التككيف، كيتكاثؼ النسيج 
الخمكم تحت الطبقة العضمية أيضان، كيرتشح ىك كالغشاء المصمى بالسرطاف كقد يككف 

. البريتكف سميمان أك محمران كفيو آفات االلتياب االلتصاقي أك يككف متقرحان أيضان 
كأما في قكس المعدة كسطحيا فإف السرطاف يمتد عادة في العرض عمى ىيئة بقعة 
أك شريط أك كـر بارز أك قميؿ التحدب كتضيع حافتو بالتدريج في جدار المعدة أك يككف 

متقرحان كتختمؼ أكصاؼ القرحة باختالؼ نكع السرطاف كقد يتسبب عنيا تآكؿ جدر 
المعدة أك ثقبيا كلكف حصكؿ تقرح األكعية ىنا أقؿ منو في القرحة الكحيدة لممعدة كمتى 

. كاف مجمس السرطاف فتحة الفؤاد فإنو يمتد غالبان إلى المرمء كيصيب طرفو المجاكر
كمتى يصيب البريتكف يحصؿ التياب التصاقي كيمتد السرطاف مف المعدة إلى 

األعضاء المجاكرة بكاسطة األكعية الدمكية كالمنفاكية فيصيب الكبد كالثرب كالبنكرياس 
كالرئة كالكال كالطحاؿ كالقص كالفقرات أك تحصؿ نكاسير بيف المعدة كالجزء األكؿ مف 
االثني عشرم أك بينيا كبيف القكلكف المستعرض كقد يحصؿ ناسكر معدم جمدم يعقب 
تقرح جدر البطف في القسـ الشراسيفي أك بجكار السرة كقد يككف الناسكر أعكر معديان أك 

جمديان كيصحب السرطاف المعدم دائمان انتفاخ العقد المنفاكية المساريقية كارتشاحيا 
. السرطاني

ثـ إف السرطاف يبتدئ عادة بالمنسكج الخمكم تحت الغشاء المخاطي كالطبقة 
الغددية المجاكرة لو فتحصؿ فييا ضخامة كتستطيؿ الغدد كتنمك في المنسكج الخمكم 

كتتباعد عف بعضيا كتفسد باالرتشاح السرطاني الذم يمتد بعد ذلؾ إلى الطبقة العضمية 
فتحصؿ فييا ضخامة كتبيت أليافيا كتنفصؿ عف بعضيا عقب تكاثر المنسكج الخمكم 

كأكراـ المعدة السرطانية إما أف تككف كحيدة أك . كالخاليا السرطانية كتنتيي باالضمحالؿ
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متعددة كيختمؼ حجميا في زيادة االستركما الميفية أك زيادة الخاليا الرخكة في نسيج الكـر 
باختالؼ قكامو فيككف أكبر حجمان كأطرل قكامان كأكثر كعائية كيككف العصير المبني فيو 

متزايدان في النكع النخاعي كيككف أكثر صالبة في النكع االسيكرم كيككف الغشاء 
المخاطي فكؽ الكـر إما متكاثفان تخينان أك متقرحان كتختمؼ أكصاؼ القرحة أيضان باختالؼ 

نكع السرطاف فتككف في النكع االسكيرم بطيئة السير كأزرارىا المحمية ككعائيتيا قميمة 
كتككف في النكع البشرم سطحية كأما في النكع النخاعي فتككف عريضة غير منتظمة 

كسطحيا مغٌطى بأزرار محمرة رخكة تدمى بسيكلة كحافتيا منقمبة كأزرارىا المحمية نامية 
كمحتكية عمى مقدار زائد مف العصير المبني السرطاني كقد تنفصؿ األزرار المحمية 
كتسقط كتنكشؼ الطبقة العضمية تحتيا منتيكة أك يحصؿ إنثقاب جدر المعدة كميا 

. كتتآكؿ األكعية في طريقيا كتعقب ذلؾ عكارض التيابية كأنزفة خطرة
كقد يشاىد النكع الخممي لمسرطاف في المعدة فيرل سطحيا مغطى بخمؿ كردم ككؿ 

خممة متككنة مف كعاء مركزم محاط بالخاليا السرطانية كىذا الخمؿ يدمى كيتجدد 
بسيكلة كلكف ىذا النكع أكثر حصكالن في المثانة كأما النكع الصمغي فإنو ال يتقرح إال 

نما يرتشح في جدر المعدة كيصؿ إلى البريتكف كيمتد عمى سطح كبير أك يكتسب  نادران كا 
. سماكة زائدة بدكف أف تتككف منو أكراـ

ثـ إف كجكد السرطاف في المعدة تتسبب عنو آفات تابعية مختمفة فإذا كاف مجمسو 
البكاب فإنو يتسبب عف ضيقو تمدد المعدة الذم يختمؼ باختالؼ درجة الضيؽ كسيكلة 

. مركر المكاد مف فتحتو أك صعكبتيا
كأما إذا كاف مجمس السرطاف في فتحة الفؤاد فإنو يتسبب عنو ضمكر المعدة كتمدد 
ذا كاف مجمس السرطاف القكس الصغير بيف فتحتي الفؤاد  المرمء أعمى النقطة المصابة كا 
ذا امتد مف القكس الصغير  كالبكاب فإنو بانكماشو يكجب تقارب الفتحتيف مف بعضيميا كا 
إلى سطحي المعدة المقدـ كالخمفي فإنو يكجب تقاربيما مف بعضيما إلى درجة التالمس 

. تقريبان فال يكاد يشاىد التجكيؼ المعدم بينيما
قد يسبؽ ظيكر السرطاف بمسافة بعض أشير أك سنيف مع ككف : (األعراض)

 (تركسك)الشخص متمتعان بظكاىر الصحة التامة حصكؿ أنزفة خفيفة معدية تسببيا 
. باألنزفة الرئكية السابقة لمدرف الرئكم، كيمكف نسبتيا الحتقاف كىشاشة األكعية الدقيقة
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كأما األعراض االبتدائية لمسرطاف فال نظاـ ليا كتشبو أعراض سكء اليضـ البسيط 
غالبان فتضعؼ الشيية كيحس بتعب خفيؼ في القسـ الشراسيفي بعد األكؿ كيعقب األكؿ 
تجش حمضي ثـ يزداد التألـ كتفقد الشيية كينتحؿ المريض كتضعؼ قكاه كيبيت لكنو 

فإذا شكىدت ليذه األعراض عند شخص زاد سنو عف األربعيف ككاف عنده استعداد كرائي 
ربما يشتبو في نكع المرض كقد تستمر ىذه الحالة عدة أسابيع أك أشير مع تزايد األلـ 
كاكتسابو مدة ليس ليا عالقة بتعاطي الطعاـ كال تصؿ إلى حدة ألـ القرحة الكحيدة كال 
تككف ثابتة بقرب النتك الحنجرم كال في الفقرة األكلى القطنية بؿ يككف األلـ في الغالب 

أصميان أك نخسيان محدكدان عمى قسـ المعدة أك متشععان نحك الظير كالمرفقيف ثـ يتضاعؼ 
. بالقيء

كأما القيء فإنو ال يحصؿ عادة إال إذا تقدـ المرض أك ال يشاىد بالكمية كقد يظير 
القيء مبادران كيستمر مع تقدـ السرطاف كيتككف ابتداء مف مكاد مخاطية مختمطة بأغذية 

غير تامة اليضـ أك يككف مائيان كال يككف صفراكيان إال في أحكاؿ استثنائية، كيحصؿ 
صباحان أك في أثناء النيار، كيعقب القيء تعاطي األطعمة بسرعة إذا كاف مجمس 

السرطاف في الفؤاد أك قريبان منو، كيتأخر عف الطعاـ ببعض ساعات إذا كاف مجمس 
كمتى تقدـ المرض يصير القيء مدممان كلكف حصكؿ النزيؼ . السرطاف في البكاب

المعدم الغزير نادر في السرطاف بالنسبة لكثرتو في القرحة الكحيدة لممعدة كفي الغالب 
يككف الدـ مسكدان كتنكة القيكة أك النيمج المعمؽ في الماء بسبب تأثير العصير المعدم 
عميو كقد يككف مقداره كاىيان فال يعمـ كجكده في مكاد القيء إال بالبحث المدقؽ عنيا 

كبعض الدـ ينفذ في األمعاء كيخرج مع المكاد الثقيمة عمى ىيئة ميمينا، كقد تشاىد الميمينا 
كحدىا عند بعض المرضى بدكف قيء مدمـ، كينشأ النزيؼ المعدم مف إصابة األكعية 
. بالقرحة السرطانية كلذلؾ يتأخر ظيكره في السرطاف كال تصاب األكعية الغميظة إال نادران 
كيصحب السرطاف المعدم عادة إمساؾ مستمر كيزداد سكء اليضـ كتمدد المعدة 

كمما زاد ضيؽ فتحة البكاب ما لـ يتككف ناسكر بيف المعدة كاالثني عشرم يكجب 
تصريؼ المكاد الغذائية بسيكلة بعد ىضميا كأما إذا تككف الناسكر بيف المعدة كالقكلكف 
المستعرض فيعقبو نزكؿ المكاد الغذائية في األمعاء الغالظ كحصكؿ إسياؿ ليانتيرم 

كنفكذ الغازات كبعض المكاد البرازية في المعدة فيزيد اضطراب اليضـ كيكتسب النفس 
رائحة الغائط كيمكف االستدالؿ عمى كجكده ىذه المضاعفة بإعطاء المريض أغذية ممكنة 
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ط بعد مضي بعض ساعات متيضمة  بالعصفر أك الدكدة مثالن كينتظر خركجيا بالتَّغىكُّ
. بدرجة غير تامة ككاضحة التمكف

كقد يككف السرطاف كامنان بحيث ال يشاىد سكء اليضـ كال القيء عند المريض 
كيحصؿ ذلؾ خصكصان إذا كاف مجمس السرطاف في فتحة الفؤاد أك في الطرؼ السفمي 

كقد ال يشاىد . (كاتسكف)كفي النادر متى كاف السرطاف في القكس العظيـ . مف المرمء
اضطراب خفيؼ في اليضـ كعمى كؿ األحكاؿ تحصؿ األعراض العامة كالنحكؿ 

كالضعؼ كبياتة المكف كيستدؿ منيا عمى كجكد آفة حديثة قد يمكف الكقكؼ عمييا بدكاـ 
. االعتناء في البحث عف المريض

كأما العالمات الطبيعية لسرطاف المعدة أم العالمات التي يستشعر بيا الطبيب 
بالنظر كالجس كالقرع فيمـز البحث عنيا دائمان متى حصمت الشبية في المرض فيمقي 
المريض عمى ظيره بالراحة بحيث يككف كتفاه منخفضيف قميالن كتثنى ركبتاه كيؤمر 

بالتنفس بفمو ببطء كيتأمؿ الطبيب حينئذ في قسـ المعدة ربما يجد فيو بركزان أك تحدبان 
خفيفان ثـ يفعؿ الجس باليد، كقد يحس بالكـر بسرعة كفي الغالب تمـز زيادة التأني 

خصكصان متى انقبضت العضمة المستقيمة لمبطف كتكترت فإنو ال يحس بشيء تحتيا 
فيمـز تحكيؿ فكر المريض بالتكمـ معو كي تسترخي عضالتو كتكضع راحة اليد عمى 
البطف بمطؼ بشرط أف ال تككف اليد باردة، كتستمر اليد ساكنة برىة فكؽ جدر البطف 
تابعة لحركات االرتفاع كاالنخفاض التنفسية ثـ يبتدئ بضغط خفيؼ يزداد تدريجان حتى 

نما يحترس الطبيب في مالزمة جدر البطف باليد مدة الجس . يتـ الجس حسب المزـك كا 
كميا كال يضغط عمييا باألنامؿ فجأة ألجؿ عدـ تنبييا كحيث إف المعدة المصابة 

. بالسرطاف تتألـ عادة بالضغط عمييا فيجب تخفيؼ الضغط مدة الجس بقدر اإلمكاف

كينشأ مف سرطاف المعدة حصكؿ كـر في القسـ الشراسيفي يختمؼ حجمو ككضعو 
كيسيؿ الكصكؿ إليو متى كاف مجمسو القكس . باختالؼ مجمسو كيككف في العادة متحركان 

العظيـ أك قعر المعدة أك فتحة البكاب بخالؼ أكراـ القكس الصغير كالفؤاد فإنيا تككف في 
. الغالب ثابتة كمختفية

أما سرطاف البكاب فيمكف تحديد أكرامو عادة مف كؿ الجيات ما عدا جية اليسار 
التي تضيع بالتدريج في المعدة كيختمؼ حجميا مف قدر الجكزة إلى البرتقالة كيحس بو 
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أعمى السرة كعمى يمينيا بقميؿ ألف البكاب ينزؿ عف كضعو الطبيعي خمؼ الفص 
اليسارم لمكبد بسبب نقؿ الكـر السرطاني عميو كضغطو إلى أسفؿ كبسبب ضغط المنطقة 

، كلكف متى التصؽ الكـر السرطاني باألعضاء المجاكرة فإف (برينتكف)عميو عند النساء 
البكاب يثبت في محمو بعدىا، كقد يصؿ البكاب أسفؿ السرة أك في الحفرة الحرقفية اليمنى 

. (فككس)أك في الحكض كيثبت ىناؾ بالتصاقو مع األمعاء أك الرحـ كالمثانة 

كالكـر السرطاني لممعدة عمى العمـك كسرطاف القكس العظيـ عمى الخصكص قد 
يتغير كضعيما عمى حسب امتالء المعدة كفراغيا كيظير أنو ينخفض مدة الشييؽ القكم 
. كلكف قد يتييأ حصكؿ االنخفاض ىنا عقب انجذاب جدر البطف إلى أعمى مع األضالع

كقد يحتقف الكـر السرطاني شيئان فشيئان بعد اإلحساس بو كينسب ذلؾ إما لتمدد 
كقد يتأثر الكـر السرطاني مف نبضات . المعدة أمامو أك لتغطيتو بالقكلكف المستعرض

. األكرطي تحتو بحيث إنو ربما يمتبس بانكريزما األكرطي

كبالقرح عمى الكـر السرطاني تكجد أصمية كاضحة إذا كاف حجمو كبيران كأما إذا 
مِّيَّتىوي تتغطى بالرنانية المجاكرة . كاف صغيران فإف أصى

كأما األعراض العامة لمسرطاف المعدم فإنيا تتصؼ بفقد الشيية ككراىة األطعمة 
ال سٌيما المحـك كفقد القكل كتقدـ النحكؿ كحصكؿ اإلسياؿ يعد اإلمساؾ االبتدائي كبياتة 

الجمد كاكتسابو لكف التبف كجفافو كتثنيتو، كحفظ القكل العقمية، كظيكر الكاشيكسا 
السرطانية كارتشاحاتيا االكزيماكية في البطف كاألطراؼ كالبكؿ الزاللي كاالكزيما البيضا 

كفي . كال تشاىد الحمى مع ىذه األعراض إال نادران . المؤلمة الكريدية األصؿ كنحك ذلؾ
كثير مف األحكاؿ يحتكم البكؿ عمى االنديكاف أم مادة نيمية يعرؼ كجكدىا بالٌتمكف 

بالمكف األزرؽ المحمر أك األزرؽ الغامؽ متى كضع في ككبو مقادير متساكية مف البكؿ 
كحمض الككرايدريؾ كأضيؼ إلى ذلؾ مف نقطة إلى ثالثة مف محمكؿ كمكركر الكالسيـك 

. المركز
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كيتضاعؼ سرطاف المعدة غالبان بإصابة الكبد فتضـ أعراض سرطانو إلى األعراض 
السابقة أك يضغط سرطاف المعدة عمى الكريد الباب أك يمتد إلى البريتكف كىذا ما يساعد 

. عمى حصكؿ االستسقاء الزقي كزيادة سائمة المصمي
تختمؼ مدة سرطاف المعدة فإذا أصيب البكاب أك الفؤاد فتككف في  (المدة كاالنتياء)

ما إذا كاف البكاب كالفؤاد سميميف بحيث يمكف . العادة مف بعض أشير إلى ستة كنصؼ كا 
مركر األطعمة فاف مدة السرطاف رٌبما استطالت إلى بعض سنيف كتقصر المدة إذا كاف 

. سف المريض تحت الثالثيف
كيحصؿ التكاتر إما مف تقدـ الكاشيكسيا كالفقد الدمكم أك مف امتداد السرطاف في 

ما ثقب المعدة كااللتياب البريتكني الحاد . األعضاء األخرل كالكبد كالبريتكف كالبنكرياس كا 
. كالنزيؼ الغزير فإنيا عكارض أقؿ حصكالن في سرطاف المعدة منيا في قرحتيا الكحيدة

تشخيص سرطاف المعدة صعب في كثير مف األحكاؿ كقد ال يتكصؿ  (التشخيص)
الطبيب إال إلى الحكـ بالشبية فيو فقط، كقد تككف أعراضو كامنة أك منحصرة في 

كعما قميؿ تظير أعراض . أعراض سكء اليضـ البسيط بدكف قيئ كال نزيؼ ميٍعد كال كـر
الكاشيكسيا فإذا كاف سف المريض قد جاكز األربعيف أك الخمسيف يمكف الحكـ بالشبية 
إنو مصاب بالسرطاف كغمغمكني الترب أك الغمغمكني حكؿ السرة إذا اشتبو بسرطاف 

. المعدة فاف تكٌكف الخٌراج ككجكد الحمى كعدـ ظيكر أعراض الكاشيكسيا يرفع االلتباس

كيتميز سرطاف المعدة الكاصمة إليو نبضات االكرطي عف االنكريزما الشريانية 
. االكرطي البطنية

كقد يككف سرطاف المعدة كامنان كلكنو يمتد إلى الكبد بسرعة كتظير أعراضو فيو 
بشدة بحيث تغطي عمى أعراض سرطاف المعدة األصمي كيمكت المريض قبؿ تحقيؽ 

. التشخيص

كقد يككف سكء اليضـ مصحكبان بأعراض الكاشيكسيا السرطانية، لكف مجمس 
السرطاف في الترب أك البنكرياس أك في العقد المساريقية، إال أٌف القيء المدمـ كتمدد 

. المعدة يختصاف بسرطانيا دكف اآلفات المذككرة
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ف كانت كثيرة الحصكؿ في سرطاف المعدة إال أنيا ليست خاصة  كاالكزيما البيضا كا 
بو ألنيا تشاىد في الكاشيكسيا السرطانية عمى العمـك لكنيا متى حصمت عند شخص 
مشتبو فيو بإصابة المعدة فإنيا تساعد عمى تعييف التشخيص ككذلؾ نقص البكليف في 

، كزيادة خكاص البكؿ السمية تنسب لمسرطاف عمى العمـك كتعيف تشخيص (بكممير)البكؿ 
مجمسو في المعدة إذا كانت األعراض تعمف بالشبية في إصابتيا كمع ذلؾ فعالمات 

. البكؿ المذككرة ليست مثبكتة

كتمييز سكء اليضـ البسيط عف سرطاف المعدة كاف كاف سيالن في بعض األحكاؿ 
باعتبار القيء كالكـر كالكاشيكسيا إال أنو قد يتعذر أحيانان متى كاف سكء اليضـ متقدمان 

. كاكجب نيككة الشخص المفرطة

نما يتحير في  كفي أحكاؿ أخرل تدؿ األعراض عمى إصابة المعدة بآفة خبيثة، كا 
التشخيص بيف السرطاف كالقرحة الكحيدة كتتميز اآلفتاف عف بعضيما أكالن بسف المريض 

ف كاف شيخان فالسرطاف أقرب لمعقؿ ثـ إف اآلالـ ليا أكصاؼ . فاف كاف شابان فالقرحة كا 
مخصكصة في القرحة ككذا النزيؼ الغزير المبادر ربما ينسب إلى القرحة كأما نزيؼ 

السرطاف فيحصؿ متأخران كيككف في العادة عفيفان مسكدان كالنيمج كمدة المرض في القرحة 
 شيران أك سنتيف كلـ تصحبو 18أطكؿ عادة بحيث إذا كاف الداء قديمان مف مدة 
كمتى ظير الكـر السرطاني بأكصافو . الكاشيكسيا السرطانية يمكف الحكـ بالقرحة عادة

السابقة الذكر يتعيف التشخيص زيادة كلكف قد تشاىد في القرحة المعدية سماكة الحكافي 
ذا التحمت تعقبيا  كاالندماج بحيث تمتبس بالسرطاف خصكصان إذا كاف مجمسيا البكاب كا 

. ندبة تكجب ضيؽ فتحة البكاب كتعقب ذلؾ أعراض تكجب الشبية في التشخيص

كعمى كال األحكاؿ فاف أعراض السرطاف المعدم كميا إذا سردناىا عمى انفرادىا 
كاآلالـ كالقيء البسيط، القيء المدمـ كالنزيؼ المعدم كاألكراـ كسكء اليضـ كاألعراض 
العامة ربما ال يتحقؽ التشخيص إال في أحكاؿ مخصكصة كباجتماعيا يسيؿ التشخيص 

. غالبان 
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إف سرطاف المعدة يتميز بفقد إفراز  (فاف ديف كيمديف)كقد زعـ بعض المؤلفيف 
خميؾ )كمف المعمـك أف الحكامض العضكية تشاىد في مبدأ اليضـ . حمض الكمكرايدريؾ

، في العصير المعدم كحدىا كبعد نصؼ ساعة تقريبان يبدأ ظيكر حمض (كنبيذ
الكمكرايدريؾ مع الحكامض العضكية ثـ تمتص الحكامض العضكية كيبقى حمض 

، فيقاؿ إف إفراز حمض الكمكرايدريؾ يمتنع إذا كانت المعدة (ايكالد)الكمكرايدريؾ كحده 
 4كيعمـ ذلؾ بإعطاء المريض تدبيران غذائيان مخصكصان كبعد مضي . مصابة بالسرطاف

 ساعات أم متى كصؿ اليضـ إلى الدرجة الثالثة المكافقة المتصاص الحكامض 5إلى 
العضكية مف العصير المعدم يستخرج الكيمكس بكاسطة ممص أك بكاسطة إسفنجة ثابتة 

في مجمس مرئي أك بكاسطة أنبكبة فكشية، كبعد ترشيحو كيبحث فيو عف حمض 
. الكمكرايدريؾ بجكاىره الكشافة كىي الميتيؿ البنفسجي كأحمر القكنغك كاألخضر المماع

نما ال يحتاج الحاؿ إلى التطكيؿ في ىذه المسألة ألف المشاىدات أثبتت عدـ صحتيا . كا 
كشكىد كجكد حمض المكرياتيؾ في عصير المعدة المصابة بالسرطاف، كشكىد فقده في 
بعض النزالت المعدية البسيطة، كال يمكف االرتكاف عمى نتيجة الجكاىر الكشافة المذككرة 

. (فاج)في إثبات كجكد حمض المكرياتيؾ كعدمو 
كال يكفي تشخيص سرطاف المعدة كحده بؿ يمـز تعييف مجمسو بقدر اإلمكاف أما 
سرطاف الفؤاد كالقكس الصغير فإنو يعسر الكصكؿ إليو بالجس، كسرطاف الفؤاد يمتد 

عادة إلى طرؼ المرمء كيتسبب عنو ضمكر المعدة كتمدد المرمء بسبب كقكؼ األغذية 
في المرمء في حذاء فتحة الفؤاد الضيقة، كعدـ كصكليا إلى المعدة كبالمجس المرئي 
ذم الزر الزيتكني يمكف تحديد مكضع الضيؽ كدرجتو، كفي ىذه الحالة يحصؿ القيء 

كأما سرطاف البكاب فإنو يكجب تمدد المعدة بسبب تراكـ األغذية فييا . بعد األكؿ بقميؿ
كعدـ إمكاف المركر مف فتحة البكاب الضيقة كتنتيي األغذية بالخركج بالقيء بعد األكؿ 
ببعض ساعات كيمكف اإلحساس بالكـر السرطاني كتحديده بسيكلة بالجس عدة كتظير 

األعراض ىنا بسرعة بسبب اضطراب التغذية الذم يبعث عمى تقدـ الكاشيكسيا 
. السرطانية

كأما سرطاف القكسيف المعدييف كسطحي المعدة الذم لـ يصؿ إلى فتحتييا فإنو 
يتميز بسيره األقؿ سرعة كحصكؿ االضطراب اليضمي كالكاشيكسيا ببطء بسبب استمرار 
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كيتميز الكـر السرطاني لمقكس العظيـ بسيكلة الكصكؿ إليو عادة بالجس . التغذية نكعان 
إنذار سرطاف المعدة خبيث دائمان  (اإلنذار)كزيادة تنقمو تبعان لفراغ المعدة أك امتالئيا 

نما يختمؼ الخطر باختالؼ سف المريض كمجمس السرطاف طبقان لما  كينتيي بالمكت كا 
. ذكرناه
المعالجة في سرطاف المعدة ال تككف إال عرضية ضركرة، كالغرض منيا  (المعالجة)

مساعدة التغذية كمداركة سكء اليضـ باالعتناء في التدبير الغذائي كانتخاب األغذية 
السيمة اليضـ، أك االقتصار عمى الحمية المبنية أك تعاطي مسحكؽ المحـ أك الشكككالتا 
أك الكككاك في المبف، كيستعاف عمى اليضـ بالقمكيات كبقية األدكية التي سبؽ ذكرىا في 

. معالجة سكء اليضـ
ماء )كيعطى المكرفيف كالكككاييف كالككراييف في قميؿ مف ماء الجير ضد اآلالـ 

قبؿ  (0.30 كالكككاييف 0.010 أك الككراييف 0.02جػ كمكرايدرات المكرفيف 100جير 
. األكؿ أك تفعؿ الحقف المكرفينية

كضد القيء تعطى قطع الثمج كيؤخذ الطعاـ السائؿ مثمجان في ىيئة سكندرمو بمقدار 
ذا اصطحب القيء بتمدد المعدة يفعؿ الغسيؿ . قميؿ في المرة أك تتبع الحمية المبنية كا 

 (جػ مف كربكنات الصكدا في ليتر ماء2)المعدم بالحمض كتستعمؿ المحمكالت القمكية 
. ( في الميتر5)كالككراؿ  (جػ في الميتر1)أك المضادة لمعفكنة كحمض الفينيؾ 

من العالج 
ذا كانت فتحتا  ذا كانت الشيية مفقكدة يمكف تغذية المريض بالجس المرئي كا   كا 

ككبة لبف يضاؼ إلييا )المعدة أك إحداىما ضيقة جدان تفعؿ الحقف المسقيمية المغذية 
. (صفار بيضة أك اثنتيف كممعقتا ببستكف سائؿ أك يعكض المبف بالمرؽ

كفي الزمف األخير التجأ الحاؿ إلى فعؿ المعالجة الجراحية ألجؿ تكسيع فتحة 
بيمركت ميالر داكك )البكاب الضيقة أك استئصاؿ كرمو أك تكصيؿ المعدة باالثنى عشرم 

، كاف كانت ىذه العمميات خطرة جدان إال أنو قد شكىدت مف بعضيا (..ستابياف ساف الخ
. فائدة في استطالة حياة المريض

 (في أمراض األمعاء): الفصل الثالث
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     أمراض األمعاء تشتمؿ عمى االلتياب كالمتقرح كالنزيؼ كالدكسنطاريا كاالنسداد 
كالسرطاف كالدرف كالزىرم كالديداف كاآلالـ العصبية أم المغص كلكككف المغص 

: كاإلمساؾ كاإلسياؿ تعد مف األمراض العامة يمـز االبتداء بشرحيا فنقكؿ

 (في المغص): أووًال 
يعبر عنو بآالـ األمعاء كتشنجيا كىك يتعمؽ إما بأسباب مكضعية كىك :    المغص

. الغالب أك يككف ذاتيان عصبيان متعمقان بالمراكز العصبية أك باألفعاؿ المنعكسة
األسباب منيا تجمع المكاد الثقيمة كتجمدىا داخؿ األمعاء كقد يشاىد ذلؾ عند 

األطفاؿ حديثي الكضع متى انحبس العقى عندىـ كقد يحصؿ المغص أيضان عقب التييج 
الميخاتيكي الذم يحدث مف كجكد أجساـ غريبة في األمعاء كالديداف كالفكاكة الغضة 
كالتخـ المعكية عقب استعماؿ الماء المجمد مثالن عند بعض األشخاص أك أكؿ بعض 

. األسماؾ أك القكاقع كالخضراكات خصكصان إذا كاف المغص غير تاـ
 

( 2)ممحق رقم 
 رسائل الماجستير والدكتوراه التي أنجزت في كمية طّب األزىر

                                                                              

 

 

دراسة ظاىرة اإلدماف بيف المرضى المتردديف عمى العيادة الخارجية بمستشفى الحسيف * 
1977 .

. عبدالعزيز محمد شعباف صياـ: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. محمد شعالف. د. أ : إشراؼ

. 1978. مشركعية نقؿ كزرع األعضاء* 
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. عاطؼ أحمد حمدم عبدالرؤكؼ: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

كمية الشريعة )حسف عمي أحمد الشاذلي . د.د فاىـ عبدالرحيـ أحمد، أ.ا: إشراؼ
. (كالقانكف

. 1979اآلثار النفسية المرتبطة بالعقـ عند المرأة * 

. خديجة محمد راغب: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. أحمد التاجي. د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ

. 1979استخداـ القنب اليندم الحشيش في عالج الصرع * 

. فتحي محمكد عفيفي: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. إبراىيـ محمكد كجيو. د.محمد شعالف، أ. د.أ: إشراؼ

 
 1979العقـ كالقمؽ * 

. فؤاد محمد كامؿ: رسالة ماجستير مقدمة مف ط
. لطفي محمد نظيـ. شكقي العقباكم، د. محمد شعالف، د. د.أ:إشراؼ

. 1980دراسة إكمينيكية لحاالت البكاؿ في األطفاؿ * 
. محمكد عبدالرحمف حمكده: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. عبدالمطيؼ عثماف. د. محمكد طاىر المكجي. د. محمد شعالف، أ. د.أ: إشراؼ
. 1980نظرة إلى العالجات الشعبية لمضعؼ الجنسي عند الرجؿ  * 

. عادؿ محمد مدني: رسالة ماجستير مقدمة مف ط
. قدرم حفني. د. محمد شعالف، أ. د.أ: إشراؼ

. 1980التشخيص المتكامؿ * 
. عمي إبراىيـ مكسى: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. أحمد شكقي العقباكم. د.محمد شعالف، أ. د. صالح إبراىيـ، أ. د.أ: إشراؼ
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. 1980الديناميات النفسية في أسر معتمدم العقاقير كالكحكليات * 
. احمد جماؿ ماضي أبك العزايـ: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. أحمد شكقي العقباكم. د. محمد شعالف، أ. د.أ: أشراؼ
دراسة مقارنة عف أثر العالج النفسي كالعالج بعقار ىيدرككمكريد لمكربككركميف * 
. 1980في مرضى الصداع النصفي  (انتنسابيف)

. محمد صفكت إبراىيـ محمد: رسالة ماجستير مقدمة مف ط
. عبدالمطيؼ عثماف. محمد شعالف، د. د. عبد الرحمف فكزم، أ. د.أ: إشراؼ

. 1980استخداـ عسؿ النحؿ في عالج قرح المثانة البميارسية * 
محمد منصكر الكناني : رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. فاركؽ إسماعيؿ الجيكشي. فاىـ عبدالرحيـ، د. د. أ: إشراؼ
. 1980دراسة عف لبف اإلبؿ كبكليا كاحتماالتيا العالجية * 

. صفكت سيد كىبو: رسالة ماجستير مقدمة مف ط
. أحمد شكقي فيظ اهلل. د. فاىـ عبد الرحيـ، أ. د. أ: إشراؼ

 1981دراسة نفسية لبعض مرضى قرحة االثني عشر المصرييف * 
. إسماعيؿ محمد يكسؼ: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. مصطفى أبك عكؼ. شكقي العقباكم، د. د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ

. 1981. تقييـ العالج النفسي لمضعؼ الجنسي* 
. عمي عيد أركس سميماف محمد: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

 
. أحمد شكقي العقباكم. د. محمد شعالف، أ. د. حسف عبد العاؿ، أ. د. أ: إشراؼ

 1981أثر اليجرة مف الريؼ إلى المدينة عمى الصحة النفسية * 
. عماد الديف سيد مكسى نصير: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. أحمد شكقي العقباكم. قدرم حفني، د. د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ

. 1981مآثر العرب في طب العيكف * 
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. عبدالعاؿ حسيف فرجاني: رسالة دكتكراه مقدمة مف ط
. خميفة كمالي. د. أ: إشراؼ

 1982دراسة لمتركيب البارانكم في العالقة بيف الجماعات * 
. صبرم محمد أحمد عبدالفتاح: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. لطفي محمد فطيـ. طارؽ عمي حسف، د. د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ

. 1982القمؽ كاالكتئاب في بيئة صناعية * 
. إسماعيؿ فكرم محمد: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. أحمد شكقي العقباكم. محمد شعالف، د. د. أ: إشراؼ

. 1982دراسة لعشريف حالة لمرضى المسالؾ البكلية بالمغة العربية * 
. شريؼ أحمد راشد أبك المجد: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. د. كمية المغة العربيػة، أ)طو مصطفى أبك كريشو . د. فاىـ عبدالرحيـ، أ. د. أ: إشراؼ
. أحمد جماؿ الديف عبدالرؤكؼ

دراسة اكمينيكية كتحميمية لعشريف حالة مف حاالت المسالؾ البكلية بالمغة العربية * 
. ابتياج محمد المصميحي مصطفى: ، رسالة ماجستير مقدمة مف ط1982
فاركؽ . محمد عبدالرحمف الكردم، د. د. فاىـ عبدالرحيـ أحمد، أ. د. أ: إشراؼ

. إسماعيؿ الجيكشي

. 1982دكر الضحية كأسرتيا في التييئة لتعرضيا لمعدكاف الجنسي * 
. السيد احمد عمي القط: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. قدرم محمكد حفني. د. عادؿ صادؽ، ا. د. محمد شعالف، ا. د. ا: اشراؼ

. 1983. استخداـ المناقشات الجماعية في قياس اتجاه القركييف نحك تنظيـ األسرة* 
. محمد أحمد عكيضة: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. قدرم حفني. د. نبيؿ يكنس، ا. د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ

. 1983دراسة المظاىر العصبية كالنفسية المصاحبة لمشباؾ * 
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. عالء الديف بدكم فرغمي: رسالة ماجستير مقدمة مف ط
. عبدالمطيؼ عثماف. سميحة محمد عبدالمنعـ، د. د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ

. 1983دراسة اكمينيكية عمى عينة مف المتعاطيف المصرييف لمعقاقير النفسية * 
. مصطفى النماس حامد إبراىيـ: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. صالح ثابت. د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ

. 1983السمكؾ الجنسي لمرضى الصرع مف الرجاؿ المصرييف * 
. محمد ىاشـ كماؿ ىاشـ: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. عبدالمطيؼ عثماف. عادؿ الدمرداش، د. د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ

دراسة تخطيط الدماغ الكيربائي في حاالت سمس البكؿ الميمي األكلي في األطفاؿ * 
. شكرل يكسؼ دركيش:  رسالة ماجستير مقدمة مف ط1983
. عبدالمطيؼ عثماف. د. سميحة محمد عبدالمنعـ، أ. د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ

. 1983العالقة بيف الميدئات العظمى كاضطرابات الجياز اليرمي اإلضافي * 
. يكسؼ أبك السعكد مكسى الزنخرم: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. عادؿ صادؽ. د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ

. العالجات الشعبية في مجاؿ العقـ عند النساء* 
. عادؿ محمد المدني: رسالة دكتكراه مقدمة مف ط

. قدرم حفني. د. نبيؿ يكنس، أ. د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ

. 1984القيادات المحمية لجماعات تفاعمية ككسيمة لمتثقيؼ الصحي * 
. محمد فؤاد كامؿ: رسالة دكتكراه مقدمة مف ط

. أحمد شكقي العقباكم. د. قدرم حفني، أ. د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ

. 1984دراسة كبائية الضطراب السمكؾ في أطفاؿ المدارس االبتدائية * 
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. محمكد حمكدة: رسالة دكتكراه مقدمة مف ط
. محمد شعالف. د. أ: إشراؼ

. 1984دراسة في ظاىرة االغتصاب الجنسي * 
. عدناف ديب إبراىيـ عاشكر: رسالة دكتكراه مقدمة مف ط

، أ. د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ قدرم محمد حفني، . د. عمر عبد المحسف الجاـر
. عماد الديف سمطاف. د. أ

دراسة مقارنة عف أثر بعض العقاقير في عالج المرضى المصابيف بنكبات القصكر * 
. 1984الدمكم المخي العابرة 

. محمد صفكت محمد إبراىيـ: رسالة دكتكراه مقدمة مف ط
. صالح حسف ثابت/ عبدالمطيؼ عثماف، لكاء طبيب. د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ

. 1984االضطرابات النفسجنسية في الرجاؿ * 
. داككد عبد الغني محمد النجدم: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. عادؿ صادؽ. د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ

. 1984دراسة في الخصائص النفسية كالفسيكلكجية لممدٌخنيف * 
. مصطفى حماد ماضي: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. عادؿ الدمرداش. د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ

. 1984دراسة اكمينيكية لمشاكؿ المسنييف العصبية كالنفسية * 
. محمكد محمد عيد السيد صالح: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. عبدالمطيؼ مكسى. سميحة محمد عبدالمنعـ، د. د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ

. 1984الطب كالمغة العربية، دراسة في تعميـ الطب * 
. أحمد محمد المتكلي خياؿ: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. محمد شعالف. د. أ: إشراؼ
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دراسة كبائية اكمينيكية مقارنة حكؿ استخداـ الميدئات الصغرل في محافظتي القاىرة * 
. 1984كالبحر األحمر 

. طاىر عز الديف عبدالمقصكد: رسالة ماجستير مقدمة مف ط
. عبدالمطيؼ مكسى عثماف. د. عادؿ الدمرداش، أ. د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ

. 1984دراسة بعد المظاىر النفسية لمشقيقة في مجمكعة مف المرضى المصرييف * 
. السيد عادؿ عمر عفيفي: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. زيف العابديف دركيش. عبدالمطيؼ مكسى عثماف، د. د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ

. 1984دراسة اكمينيكية لمشاكؿ المسنيف العصبية كالنفسية * 
. محمكد محمد عبد السيد صالح: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. عبدالمطيؼ مكسى. د سميحة محمد عبدالمنعـ، د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ

. 1984دراسة ظاىرة الجماعة في االعتماد عمى العقاقير * 
. عصاـ الديف محمد صالح الديف: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. محمد محمد سيد خميؿ. د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ

. ـ1984ىػ ، 1404قياس اتجاىات طالب الطب نحك مشاكؿ شباب الريؼ * 
. محمد عبدالكاحد رياض: رسالة ماجستير  مقدمة مف ط

. محمد خميؿ. قدرم حفني، د. د. محمد شعالف،أ. د. أ: إشراؼ

. 1984عسؿ النحؿ في غيار الجركح * 
. عبدالرحيـ عبداليادم شتا: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. أحمد عبدالحميد. د. احمد مسعد، أ. د. فاىـ عبد الرحيـ، أ. د. أ: إشراؼ

تأثير الجك األسرم كالكسط االجتماعي عمى الحالة النفسية كالصحية في المسنيف * 
1984 .

. رفعت عبدالعزيز السيد: رسالة ماجستير مقدمة مف ط
. عبدالعظيـ محمكد عاشكر. د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ
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. 1984التعبير بالرسـ في إطار الجماعة * 
. رامز طو محمد: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. فكزم حفني. د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ

. 1984دراسة في ختاف اإلناث * 
. محمد عبداهلل بدكم: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. محمد شعالف. د. أ: إشراؼ

. 1984دراسة لعشريف حالة لمرضى المسالؾ البكلية بالمغة العربية * 
. محمد حنفي محمكد يكنس: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. (كمية المغة العربية)طو مصطفى أبك كريشة . د. فاىـ عبدالرحيـ أحمد، أ. د. أ: إشراؼ
. أحمد جماؿ الديف عبدالرؤكؼ. د

. 1984. ختاف اإلناث طبيا كفقييان * 
. إبراىيـ أحمد عبدالمجيد: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

أحمد . ، د(كمية الشريعة كالقانكف)عبدالفتاح الشيخ، . د. فاىـ عبدالرحيـ، أ. د. أ: إشراؼ
. جماؿ الديف عبدالرؤكؼ

. 1985دراسة اكمينيكية لمجكانب النفسية التي تصاحب جراحات استئصاؿ الرحـ * 
. محمد خالد صالح محمد حممي: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. عادؿ المدني. نبيؿ يكنس، د. د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ

. 1985دراسة اكمينيكية لمجكانب النفسية المصاحبة لجراحة ربط قناتي قالكة * 
. إسماعيؿ عبدالككيؿ محمد: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. محمكد عبدالرحمف حمكدة. فتحي عفيفي، د. د. جماؿ أبك السركر، ا. د. أ: إشراؼ

. 1985دراسة في العالقة الطبيبية المريضية كأثرىا في العالج * 
. محمد جماؿ عبد الغني: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. محمد محمد سيد خميؿ. د. أسامة مختار، أ. د. محمد شعالف، ا. د. أ: إشراؼ

. ـ1985- ىػ 1405معالجة حصكات المسالؾ البكلية في العصر اإلسالمي * 
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. صالح عبدالحميد أحمد عطا اهلل: رسالة ماجستير مقدمة مف ط
. محمد مبركؾ بدر. فاىـ عبدالرحيـ، د. د. أ: إشراؼ

 1986، في مرضى استئصاؿ البركستاتا (عامؿ السيكلة)نسبة الفيركينكليسيف * 
. عدلي محمد سعيد عبده: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. حسيف سيد عمرك. احمد مسعد زكي، د. د. أ: إشراؼ

. دراسة السمكؾ الجنسي لمرضى الصرع اإلناث* 
. محمد ىاشـ كماؿ ىاشـ: رسالة دكتكراه مقدمة مف ط

. عادؿ مدني. عادؿ الدمرداش، د. د. محمد شعالف، أ. د. أ: إشراؼ
دراسة اكمينيكية ألثر ىجرة اآلباء القركييف إلى الخارج عمى الصحة النفسية ألبنائيـ * 

. 1987في سف المدرسة االبتدائية 
. عبدالحكيـ محمد السيد دياب: رسالة ماجستير مقدمة مف الطبيب

. محمد عبدالرحمف حمكدة. مصطفى رضا أبك عكؼ، د. محمد شعالف، د. د. أ: إشراؼ

دراسة المشاكؿ النفسية لعينة مف المصرييف العامميف بالسعكدية كالمقيميف بالرياض * 
1987 .

. ماىر عبداهلل أحمد: رسالة ماجستير مقدمة مف ط
. محمد شعالف. د. أ: إشراؼ

دراسة نفسية طبية اجتماعية ألكضاع عينة مف المتخمفيف عقميا داخؿ كخارج أحد * 
. (الخانكة)مستشفيات األمراض العقمية 
. عبداهلل أميف محمد: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. محمكد عبدالرحمف حمكدة. مصطفى رضا، د. أحمد شكقي العقباكم، د. د. أ: أشراؼ

. 1987دراسة مقارنة في عالج بعض حاالت التمعثـ لدل األطفاؿ المصرييف * 
. حساـ الديف حسيف فيمي: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. محمكد عبدالرحمف حمكدة. أحمد شكقي العقباكم، د. د. أ: إشراؼ
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دراسة نفسية كاجتماعية طبية ألكضاع عينة مف المتخمفيف عقميا داخؿ كخارج أحد * 
. 1987 (الخانكة)مستشفيات امراض العقمية 
. عبداهلل بدرم أميف: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. محمكد عبدالرحمف حمكدة. رضا أبك عكؼ، د. أحمد شكقي العقباكم، د: إشراؼ

. 1987جماعة العمؿ كأثر االنتماءات المختمفة عمى تماسكيا * 
. محمد عبدالظاىر سيد أحمد: رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. سممى بدر الديف. مصطفى رضا أبك عكؼ، د. أحمد شكقي العقباكم، د. د.أ: إشراؼ

. 1988معالجة عسر كاحتباس البكؿ عند العرب * 
سالمة عبدالحميد محمد عبدالعزيز : رسالة ماجستير مقدمة مف ط

. السعيد محمد مكسى. فاركؽ إسماعيؿ الجيكشي، د. د. أ: إشراؼ
 
 
 
 

 

 

 
 
 


