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Preamble 
Aswan Heart Centre (AHC) is the main facility owned, operated and funded by the Magdi Yacoub Heart Foundation 
(MYF), AHC has achieved regional and international recognition as a centre of excellence for the treatment and 
research of cardiovascular diseases.

The Centre has three main objectives: 
1. Offer state-of-the-art, free-of-charge medical services mainly to the Egyptian people, particularly the 

underprivileged. 
2. Offer training to a generation of young doctors, scientists, nurses and technicians at the highest international 

standards from Egypt and beyond. 
3. Advance basic science and applied research as an integral component of the program.
We challenge ourselves not only to maintain the status of excellence but to continue to improve on it till we reach 
the summit of mount excellence.

Aswan Heart Centre performs approximately 3700 
Surgical and Cardiac Procedures annually, 55% of our 
surgical procedures are offered to children. Annually, 
AHC reviews up to 24,000 patients in the outpatient’s 
department. Our research program is integrated with 
the clinical service. It includes population science, 
translational research, and basic science research 
with emphasis on innovation, in 2017 we have 
published 16 papers in peer review journals. 

Due to ever-increasing demand, we give priority to 
patients with complex diseases and as equity dictates 
this positive discrimination is in favour of the very sick, 
as they have nowhere else to go. The current facility 
has been stretched beyond its capacity and is unable 
to meet the needs and demands within its current 
resources..

To improve access to care and meet demand 
for cardiac care mainly within Egypt, the MENA 
region, and Africa, the Board of MYF has decided 
to commission a feasibility study for the need 
and demands, the report was undertaken by 
McKinsey & Company as a free of charge project, 
in view of the demands and need as supported 
by the visibility study, the Board give approval to 
develop the Global Aswan Heart Centre.

The new Centre will cost in the region of $300 
million and will have three times the capacity of 
the current one.

Magdi Yacoub Heart Foundation
The Board of Trustees
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Who we are
MYF Board of Trustees 

Professor Sir Magdi Yacoub is Professor of 
Cardiothoracic Surgery at the National Heart and 
Lung Institute, Imperial College London and Founder 
and Director of Research at the Magdi Yacoub Heart 
Centre. Professor Yacoub is also the Founder and 
Director of Research at Harefield Heart Science 
Centre (The Magdi Yacoub Institute) overseeing over 
60 scientists and students in the areas of tissue 
engineering heart valves, myocardial regeneration, 
novel left ventricular assist devices, stem cell biology, 
end stage heart failure and transplant immunology. 

Professor Yacoub was born in Egypt and graduated 
from Cairo University Medical School in 1957, trained 
in London and held an Assistant Professorship 
at the University of Chicago.  He is a former BHF 

Professor of Cardiothoracic Surgery for over 20 years 
and Consultant Cardiothoracic Surgeon at Harefield 
Hospital from 2001-1969 and Royal Brompton 
Hospital from 2001-1986.  Professor Yacoub 
established the largest heart and lung transplantation 
programme in the world where more than 2,500 
transplant operations have been performed.  He has 
also developed novel operations for a number of 
complex congenital heart anomalies.

A world pioneer in heart surgery, Professor Yacoub 
received the highest award possible from Her 
Majesty Queen Elizabeth in 2014, the Order of Merit, 
for his services to humanitarian work and the fight 
against cardiovascular disease.  He was knighted 
for his services to medicine and surgery in 1991 and 
awarded the Fellowship of the Academy of Medical 
Sciences in 1998 and Fellowship of the Royal Society 
in 1999.  A lifetime outstanding achievement award 
in recognition of his contribution to medicine was 
presented to Professor Yacoub by the Secretary of 
State for Health in the same year.

In Egypt, Professor Yacoub was awarded the order of 
the Nile in 2011, the highest state honour.  

Dedicated to global healthcare delivery, Sir Magdi 
founded the Chain of Hope in 1995 treating children 
with correctable cardiac conditions from war-torn and 
developing countries and establishing training and 
research programmes in local cardiac units. 

Professor Sir Magdi Yacoub, FRS, OM 
Honorary President

Professor Magdy Ishak was born in Egypt in 1947, 
and currently lives in London, UK. He graduated from 
Ain Shams Medical School in Egypt and was trained 
as an Orthopaedic and Spinal surgeon in the United 
Kingdom. During his Medical career, he pioneered the 
work on lower limb graded pressure stockings which 
reduce the risk of DVT and Pulmonary Embolism, 
currently these stockings are used worldwide in all 
type of surgeries. 

Professor Ishak was instrumental in the adaptation 
of the ISO 9001 in healthcare accreditation, he was 
chosen by his peers as an Honorary Companion 
Charter Institute of Management, he also teaches 
Healthcare Economics to MBA students and was 
made Freeman of the City of Glasgow for his Civic 
work. 

He is a senior judicator in disputes between 
government and private healthcare providers in the 
UK. Professor Ishak is one of the early participants 
in PPP and has three major projects with the British 
National health service including the Neuroscience 
Institute in Preston University. Professor Ishak is 
the Chairman of the Egyptian Medical Society-UK, 
Vice Chairman of the British Egyptian Society, he is 
member of the IOD, and the Supervisory Board of 
London Middle East Institute London University. 
Professor Ishak is one of the leading entrepreneurs 
in UK healthcare, his entrepreneurship has created a 
wealth of GBP 800 Million. He is the former founder 
and CEO of Scotcare group, Crestacare PLC, and 
Covenant Healthcare Group, and currently he is the 
Executive Chairman of Optive Group.

Professor Magdy Ishak, FRCS, CCIM, FRSM
Vice Chairman and Acting CEO

Sadly, we have lost our chairman Ambassador 
Shaker on the 29th of March 2018 before he could 
see this report. Ambassador Shaker has been one of 
our founders and chairman since the inception of the 
foundation, we are forever grateful for all his efforts 
and inspiration. 

Ambassador Mohamed Shaker is currently the 
Chairman of the Egyptian Council for Foreign Affairs - 
an Egyptian platform that represents the Egyptian civil 
society and contributes its expertise in the discussion 
of issues and spread public awareness on it; he is 
also the Chairman of the Sawiris Foundation for social 
development.

Ambassador Shaker had led prominent roles during 
his career, he was the Egyptian Ambassador to the 
United Kingdom from 1988 till 1997, and he also 
served as the Egyptian Ambassador to Austria. He 
was also the Egyptian permanent delegate to the 
United Nations in Vienna. And was a member of 
the Board of Governors of the International Atomic 
Energy Agency (IAEA).

Ambassador Shaker holds a bachelor’s degree in law 
from Cairo University and a Doctoral degree in Political 
Science from the higher institute of international 
studies at the University of Geneva in 1975.

The Late Ambassador Mohamed Shaker Phd
Chairman
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Mr. El-Hamamsy graduated from Cairo University 
with a degree in Electrical Engineering in 1967. He 
later earned an MBA and subsequently a master’s 
degree in Islamic Art and Architecture in 1992. 
Mr. El-Hamamsy has had a distinguished career 
with the IBM Company, where he was assigned as 
IBM Egypt’s General Manager responsible for Egypt 
and Sudan in 1979. In 1982, he was assigned to the 
IBM Europe Headquarters in Paris, later returning 
to Egypt to lead IBM Egypt’s rapid expansion in 
the growing market. In 1997, Mr. El-Hamamsy 
founded the MegaCom Company that specializes 
in Management and Business Consultancy services. 
In 1999, Mr. El-Hamamsy assumed the position of 
Vodafone Egypt’s CEO. In May 2002, he became 
Deputy Chairman of the Board of Vodafone Egypt 
and is currently Managing Director of the MegaCom 
consulting firm. Mr. El-Hamamsy served as a board 
member of a number of organizations, including Bank 
Misr, Banque du Caire, Raya Holding and others, and 
serves on the board of trustees of a number of charity 
and development organizations, including Vodafone 
Foundation, Bank Misr Foundation and others.

Dr. Ahmed Shawki 
Secretary General

Mr. Mohamed A. El-Hamamsy 
Treasurer

Dr. Ahmed Moustafa Shawki has been a Managing 
Partner at Mostafa Shawki & Co. (MAZARS) since 
1992. Dr. Shawki participated in the development 
of audit and accounting standards for Egypt. He 
has worked with the Capital Market Authority to 
rationalize policies for the evaluation and audit of 
unit trusts. He served as Office Managing Partner at 
Arthur Andersen Shawki & Co. from 1981 to 1992, 
Senior Auditor at Arthur Andersen (London, UK) 
from 1978 to 1981, EDP Director of Management 
Program, American University in Cairo from 1976 to 
1978, Executive Consultant at Industrial Company 
for Extraction from 1975 to 1978 and Senior Process 
Engineer at National Research Centre from 1967 
to 1975. He serves as Non-Executive Director of 
the Arab Contractors Osman Ahmed Osman & Co. 
He serves as a Director of the Egyptian Society of 
Accountants and Auditors and the Egyptian Taxation 
Society.

Dr. Shawki was a founding member of the American 
Chamber of Commerce in Egypt and served as 
its President from 1997 to 1999. He also served 
as Executive Vice President, Treasurer and Vice 
President, Program at American Chamber of 
Commerce in Egypt. Dr. Shawki has spoken at several 
high-profile conferences on Egypt's privatization 
program both in Egypt and overseas in London; New 
York, Washington, DC and Stanford University in the 
United States; and in Bahrain. He received B. Sc. in 
Accounting from Ain Shams University, Cairo, 1978.

Dr. AlKorey is the president of the Thai-Egyptian 
council and Chairman of the Egyptian-Swiss 
Association. He was the Chairman/Managing

Director of OTIS Elevator company in Egypt and the 
General Director of the Egyptian company For Export 
Development and Advisor to the Chairman of the 
Board of the Export Development Bank of Egypt. Dr

Alkorey was the Chairman of the Board of Directors 
of Al Futtaim Misr and the Managing Director of the 
Nile Trading and Engineering company. Prior to this 
he held several high managerial positions at Pfizer 
Egypt in addition to sitting on the Board of Directors 
of the company for long years. Dr Alkorey founded 
the Environment Committee within the Egyptian 
Businessmen’s Association and he is presently the

Chairman. Dr Alkorey was elected Board member of 
EBA twice. He is a member of AMCHAM since its 
inception and was Chairman of its Trade Committee.

Dr Alkorey holds a bachelor’s degree in Political 
Science from Saint Gallen university in Switzerland 
and a Ph.D in Management from the university of 
Neuchatel in Switzerland.

Mrs. Hala Zaki Hashem 
Mrs. Hashem was admitted to the Supreme Court of 
Egypt in 2002. She is a member of the Egyptian Bar 
Association, Egyptian Association for International 
Law, and Egyptian Swiss Friendship Association. She 
earned an LLB from Cairo University in 1979 and her 
LLM from Harvard University in 1984. Mrs. Hashem 
has a bachelor’s Degree in Political Science from The 
American University in Cairo.

Dr. Ali Alkorey
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Ambassador Gehad Madi

Ambassador Madi is currently a member of the United 
Nations Group of Experts on the Rights of the Child 
since 2011. The group is responsible for monitoring 
the fulfilment of states party to the UN Convention on 
the Rights of the Child of their obligations under the 
convention, and issues recommendations to states, 
as well as receive and investigate complaints against 
violations of children's rights.

Throughout his diplomatic career, Ambassador Madi 
held different positions abroad and in the headquarter 
in Cairo, including as Ambassador to the Republic of 
India (2002 - 1998), and Ambassador to the United 
Kingdom (2008 - 2004), as well as representing Egypt 
in many international and regional conferences.

Ambassador Madi holds a Bachelor's degree in 
German Language and Literature from Ain Shams 
University, and a Bachelor's degree in Law from Ain 
Shams University. 

Mr. Al-Alfi is the Chairman and CEO of Egypt Kuwait 
Holding Co. (EKH), a private equity and venture 
capital company focusing on strategic sectors such 
as utilities, petrochemicals, fertilizers, gas distribution 
and insurance. He is also the Founding President of 
Americana Group-Kuwait.

Mr. Al-Alfi established Al Alfi Foundation to help through 
education and training discover future leaders among 
Egyptian youth. Moreover, he founded and assumes 
leadership roles in several non-profit NGOs in the fields 
of education, health care and community development.

Mr. Motaz Al Alfi 

Dr Allam was born in Egypt in 1939, Allam studied 
Economics at the University of Hull before working 
as an accountant at Tempest Diesel. In 1981 he used 
a loan to begin a buy-out of the company. Ultimately 
renaming the company Allam Marine, and leading the 
company to international success. Dr Allam and his 
son gained a place on the Sunday Times Rich List 
2010. In 2006, he was named the Ernst & Young UK 
Entrepreneur of the year. Dr Allam is the owner and 
the chairman of Hull City football club in the English 
Premier League.

Dr. Assem Allam

Mr Diab is the Chief Executive Officer of PICO Energy 
Services – a leading Petroleum Services Company 
in Egypt. In January 2016, he moved to head PICO 
Energy Services, the Petroleum Services arm of 
PICO Group, as the Chief Executive Officer, running 
the Company activities in Egypt, Mexico and the 
United States. Prior to this job, he was the Managing 
Director of PICO International Petroleum (“PIP”) – 
the Exploration & Production arm of PICO Group 
- since 2003. Under his leadership, the Company 
has expanded its operations onshore and offshore 
to increase its reserves and production by ten folds. 
As part of the Strategic Plan, he also redirected the 
company operations to position PIP to be an expert 
in the redevelopment of small to medium size oil & 
gas fields. Today PIP is the largest indigenous E&P 
Company in Egypt with daily production in excess of 
40,000 boepd, and is considered the country leader 
in the redevelopment of mature fields. Since then 
PIP expanded its operations to include fields in both 
Mexico and Romania. 

Mr Diab graduated in June 1998 with a Bachelor of 
Science in Mechanical Engineering from the American 
University in Cairo. Later that year, he joined PICO in 
Egypt. 

Mr Diab is the Vice Chairman of the Egyptian Gas 
Association. He is also the Vice Chairman of the 
Board of Al Ahly for Development & Investments 
(“ADI”) - Private Equity Company with Investments 
in Egypt - and a Founding Member and Board 
Member of Cairo Financial Holding Co. (“CFH”) – a 
Financial Services Company. He is also a member 
of many economic Associations in Egypt including 
the Egyptian Businessmen Associations (“EBA”), the 
American Chamber of Commerce (“AmCham”), and 
the Young President Organization (“YPO”).

Mr. Tawfik S. Diab 
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Dr. Sarie-Eldin is a prominent legal practitioner in Egypt 
and Middle East with an expertise of nearly thirty years 
in corporate, banking, project finance, PPP Projects, 
arbitration and capital market. He is the Founder & 
Managing Partner of Sarie-Eldin & Partners Legal 
Advisors. 

Dr. Sarie-Eldin is a professor of Commercial and 
Maritime Law at Cairo University, and a Visiting 
Professor of Economic Development Law Queen Mary 
College at University of London. He holds a Ph.D. in 
International Business Law from Queen Mary and 
Westfield College, University of London. 

In addition to his private professional career, Dr. Sarie-
Eldin had served in executive and non-executive 
public positions including Chairman of Capital Market 
Authority; Board Member of the Central Bank of Egypt, 
and General Authority for Investment, and first official 
US-Egyptian Fund to promote investment in Egypt. 
He also holds inter- alia, the positions of Chairman of 
SODIC a leading Real Estate Development Company. 

Dr. Hani Sareieldin 
Dr. El-Maghraby is the founder and Chairman of the 
Magrabi Eye Hospitals and Centres (34 total) in the 
Middle East, Africa and Asia. Each year, this network of 
eye hospitals provides quality eye care to over a million 
patients and performs over 120,000 sight-preserving 
surgeries.  He has also founded five non-profit eye 
hospitals and centres in Bangladesh, North Yemen, 
Sudan, North Lebanon, Egypt, and Cameroon. 
Treatment and surgery are available for poor patients 
in all these hospitals free and minimal charge.

He also founded the Magrabi Eye Foundation (first non-
profit organization for prevention of blindness) in the 
Middle East. He co-founded the Middle East Journal 
of Ophthalmology, which is the only peer reviewed 
journal for ophthalmology in the Pan Arab Middle East 
and African regions. 

Dr. El-Maghraby Founded the Middle East African 
Council of Ophthalmology (MEACO) and was its 
President for 18 years. He is now MEACO Honorary 
President for Life. He is the former Vice-President of 
the International Council of Ophthalmology (ICO).

Dr. El-Maghraby is the board member of many non-
profit organizations, including Future Foundation for 
Housing, Nile University of Egypt and formerly in the 
Egyptian Fund for Social Development. He is also 
Chairman of the Board of Trustees of the Saudi Institute 
of Health Services, and the Chairman of the Board, El-
Mansour & El-Maghraby Investment and Development 
Company, Egypt. Former Board Member of Board of 
Trustees of John’s Hopkins University in USA.

His great concern for Prevention of Blindness in 
undeveloped countries is obvious and instrumental 
in the formation of the International Federation of 
Eye Banks.  He personally donated six eye banks to 
different Arab and East European countries.          He 
also endowed a Professorship chair for prevention 
of blindness at the Wilmer Eye Institute at the Johns 

Dr. Akef El-Maghraby 
Hopkins University. He is a former member of the 
advisory Board of Trustees of Wilmer Eye Institute, 
USA.

He operated and lectured in 23 countries all over the 
world and has 30 publications to his credit.

His many international awards and recognition include 
among others the Shield for Outstanding Work in 
Humanitarian Causes from the Red Cross in 1997 and 
the Johns Hopkins School of Public Health Dean’s 
Medal–2000.  He was chosen Physician of the Year 
in the Arab World by the International Public Opinion 
Association. In 2003, Dr. El-Maghraby was awarded 
the American Academy of Ophthalmology (AAO) 
Senior Achievement Award.

Dr. El-Maghraby was decorated with the Lion Badge of 
Honor by the President of Senegal in 1993; the Order 
of Merit by the late King of Jordan in 1997, the Order 
of the Two Niles, by the President of Sudan in 1998, 
the Cedar of Lebanon by the President of Lebanon 
in 2001, also decorated by the President of Tunis in 
2003, and was awarded the Golden Medal Award of 
the Algerian Ophthalmological Society in 2004.

Mrs. Marwa Saiid 
Executive Director - Ex Officio member

Ms. Saiid holds a Bachelor's Degree in English Literature 
from University of Niami, West Africa, where her father 
served as the Egyptian Ambassador. Ms. Saiid joined 
Xerox Corporation in 1981. Throughout 20 years in 
her corporate career Ms. Saiid engaged in various 
corporate strategic plans, one of which is the Xerox 
Management Mode (XMM). This model consisted of a 
series of business processes conducted through in-
depth analysis to identify gaps from Xerox worldwide 
benchmarks and accordingly develop actions to close 
such gaps.

She has received extensive management training in 
Leadership and Quality courses. She also attended 
management courses at INSEAD (Fontainebleau, 
France). During her career as Operations and Business 
Development Director in Xerox Corporation, she won 
for seven consecutive years the "President Club 
Award" for over-achieving the Xerox Corporate targets.

Ms. Saiid held the position of Country Manager of 
Nile Bosphorus Retail and Trading Company. This 
company is a joint venture between Boyner Group in 
Turkey, the largest non-food retail operator (fashion 
industry) and the Talaat Mostapha Group in Egypt. 
Ms. Saiid was responsible for the commercial success 
of the company through the company's managerial 
functions.

Professor Magdy Ishak, FRCS, CCIM, FRSM

(Chairman and Acting CEO)
Dr. Ahmed Shawki 
Mr. Mohamed El Hamamsy 
Mr. Motaz Al Alfi 
Ambassador Gehad Madi

MYF Executive Committee
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Dr. El Guindy is a Consultant Cardiologist and Chief 
of the Department of Cardiology at the Aswan 
Heart Centre. He is also an Honorary Senior 
Lecturer at the National Heart and Lung Institute, 
Imperial College London - UK and a visiting 
Assistant Professor in the School of Sciences and 
Engineering at the American University in Cairo. 

Dr. El Guindy studied at Cairo University where 
he also pursued his postgraduate training, 
acquiring both Master and Doctorate degrees in 
Cardiovascular Medicine. He is a Member of the 
Royal College of Physicians of the United Kingdom 
since 2007 and a Fellow of the American College 
of Cardiology since 2015. He treats adult patients 
with various cardiac disorders and specializes 
in Interventional Cardiology with special interest 
in coronary physiology, intracoronary imaging, 
chronic total occlusions, and trans-catheter heart 
valve interventions. 

Dr. El Guindy currently serves as the Clinical 
Deputy Director of Research at the Aswan 
Research Centre and has over 30 publications 
in international peer-review journals, and is co-
author of a textbook on Cardiovascular Medicine. 
He serves on the Management Committee of the 
Aswan Heart Centre since 2010, and continues 
to be heavily involved in strategic planning, clinical 
governance and quality improvement at the 
Centre. 

Dr. Ahmed El Guindy MSc, MD, MRCP, FACC

Chief, Adult Cardiology Department
Dr. Abdel Aal is the Medical Director at the Aswan Heart 
Centre and President of the Egyptian Telemedicine 
Foundation. Dr Abdel Aal Is one of Egypt’s preeminent 
experts in the field of paediatric cardiology, Dr. Abdel 
Aal is a founding member and Medical Director of the 
Aswan Heart Centre, Magdi Yacoub Foundation. He 
graduated from Cairo University School of Medicine, 
later participated in international fellowships at 
Boston Children’s Hospital (Harvard University), The 
Cleveland Clinic, and Harefield Hospital UK. Dr. Abdel 
Aal’s involvement in charity healthcare programs and 
missions exposed him to the deficiencies in healthcare 
provision particularly in remote and underserved 
communities. His work subsequently led to his 
involvement in Telehealth. In 2016 he co-founded 
and became President of the Egyptian Telemedicine 
Foundation (ETF). ETF is now spearheading many 

Dr. Abdel Aal is the Medical Director at the Aswan Heart 
Centre and President of the Egyptian Telemedicine 
Foundation. Dr Abdel Aal Is one of Egypt’s preeminent 
experts in the field of paediatric cardiology, Dr. Abdel 
Aal is a founding member and Medical Director of the 
Aswan Heart centre, Magdi Yacoub Foundation. He 
graduated from Cairo University School of Medicine, 
later participated in international fellowships at 
Boston Children’s Hospital (Harvard University), The 
Cleveland Clinic, and Harefield Hospital UK. Dr. Abdel 
Aal’s involvement in charity healthcare programs and 
missions exposed him to the deficiencies in healthcare 

Dr. Wael Abdel Aal 
Vice- Chairman and Medical Director)

Professor Sir Magdi Yacoub FRS, OM

Chairman

Aswan Heart Centre Management 
Committee

Dr. Ahmed Afifi MD, FRCS (CTh), FACC

Chief, Cardiac Surgery Department

Dr. Afifi is a consultant cardiac surgeon at Aswan Heart 
Centre with a special interest in valve reconstructive 
surgery. Dr. Afifi is a fellow of the Royal College of 
Surgeons of the United Kingdom and is certified 
from Egypt and the UK in the field of cardiothoracic 
surgery. He has made valuable contributions in the 
establishment of the Aswan Heart Centre “Heart 
Team» which serves as the essence of medical 
practice at the centre.  Currently Dr. Afifi heads the 
cardiac surgery department and continues to be 
in charge of improving clinical outcomes through 
audit. Dr. Afifi is also interested in training, he has 
maintained an active surgical fellowship programme 
which involves trainees from all around Egypt. 

provision particularly in remote and underserved 
communities. His work subsequently led to his 
involvement in Telehealth. In 2016 he co-founded 
and became President of the Egyptian Telemedicine 
Foundation (ETF). ETF is now spearheading many 
successful telemedicine outreach programs inside 
Egypt and cross border in Africa with a vision that 
ICT empowers healthcare providers to bring faster, 
cost-effective, quality healthcare to the underserved 
populations. He is founding member and former 
President of the Egyptian Society of Congenital Heart 
Disease and a founding member and former Vice 
President of the Pan-Arab Congenital Heart Disease 
Association (PACHDA).

Mr. Soliman is the Chief Operating Officer and Director 
of Finance at the Magdi Yacoub Heart Foundation. 
Mr. Soliman holds a Bachelors degree from Faculty 
of Commerce and Business Administration – English, 
Helwan University. He is a certified and member of the 
Institute of Internal Control, New Jersey, USA.

Mr. Soliman served as an Audit and Business Advisory 
Manager at PricewaterhouseCoopers were he provided 
audit, due diligence, valuation and internal control 
validation for more than 65 multinational and Egyptian 
companies including several stock exchange listed 
companies in various lines of business. He was a 
member of the PwC Technical Consultation committee 
and was selected as an Audit Manager and Instructor at 
PwC, Phoenix, AZ, USA. 

Mr. Soliman got his training on Sarbanes-Oxley Act (SOX) 
– a United States Federal Law- at PwC Beirut and was 
assigned to be the head of team ensuring compliance by 
US companies working in Egypt.

Mr. Soliman was a member of the USAID committee that 
created policies and procedures applied later on many 
of USAID programs, and was also responsible for the 
reporting on compliance of many institutions funded by 
USAID.

Mr. Soliman held the position of Finance Manager at 
Ideavelopers, a Venture Capital Firm subsidiary of EFG 
Hermes and was a member of the Investment Committee 
of Technology Development Fund – a 50$ million fund 
focused on early stage technology companies.

Mr Ahmed Soliman
Chief Operating Officer and Director of Finance

Professor Magdy Ishak, FRCS, CCIM, FRSM
Acting CEO
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Ms. Tawakol has an extensive experience in the field 
of sustainable development.

She is the Director of Operations of the Magdi Yacoub 
Heart Foundation. Through her career Ms. Tawakol 
has worked with orphaned children, Sudanese and 
Syrian refugee children, children with cancer, and 
children with no access to basic education.

Alongside the work in the Egyptian community that is 
facilitated through the foundations

work, Ms. Tawakol has been involved in the planning 
and structuring of the Aswan Heart Centre - working 
closely with the Executive Board she was able to gain 
more experience in the hospital management field.

In addition to her role at the foundation, Ms. Tawakol 
sits on the board of Trustees of Teach for Egypt 
and is the treasurer of the Marwa Fayed’s Toy Run 
Foundation. She has volunteered in a number of 
national and international humanitarian organizations 
such as Chain of Hope- UK and Bridge of Hope- UK. 
Ms. Tawakol is also a member of the Clinton Global 
Initiative Commit to Action team.

Ms. Tawakol is currently pursuing her Master's Degree 
in Health Policy at Imperial College – London, she 
obtained her Bachelor’s degree from the American 
University in Cairo and she is the recipient of the 
Mahallawy Award.

Miss Zeina Tawakol
Director of Operations - Ex Officio member  

Dr. Mohamed Zakaria trained as a physician and 
started his career as an Intensive Care physician 
post cardiac surgery. Dr Zakaria joined Aswan Heart 
Centre in 2010 and promoted to be the head of the 
Adult intensive care unit.

Dr Zakaria, during his time at AHC showed interest in 
managerial aspects therefore joined the managerial 
team as hospital deputy director for one year, currently 
Dr. Zakaria is the hospital director for the past 3 years 
in which he completed his master degree in logistics 
of hospital management (AATS) and total quality 
management diploma (AUC). 

Dr Mohamed Zakaria
Hospital Director

Dr. Aguib’s work at the Aswan Heart Research 
Centre aims at understanding the role of molecular 
determinants of Heart disease and recovery 
mechanisms distinguishing disease etiology and 
manifestation in the Egyptian and North African 
population. Her goal is to contribute to developing 
powerful disease prevention and prognostic 
strategies and to bringing personalized medicine 
forward in North Africa.  

Dr. Aguib has studied Molecular Medicine and 
Biotechnology at the Technische Universität 
München (TUM) in Germany. Her previous work was 
focusing on understanding molecular mechanisms 
of Proteinopathies, such as neurodegenerative 
diseases. She has received several awards, such 
as the DAAD Fellowship for Young Researchers and 
the Presidential Science & Engineering Research 
Fellowship. In frame of the German Excellence 
Initiative she was appointed as a scientific consultant 
to the TUM president in the fields of life sciences and 
international strategic alliances.

Dr. Aguib is Deputy Director of Molecular Research 
at the Aswan Heart Centre (Research Centre). She is 
contributing to the implementation and execution of 
AHC Research Strategy that consists of a continuum 
of population science, translational, and basic 
science research targeting a large number of complex 
Cardiovascular Disease conditions in the region.

Heba Aguib, Dr. Ing Yasmine Aguib, Dr. rer. nat. 

Dr. Aguib is Deputy Director of Research at the 
Aswan Heart Centre (Research Centre). Since 
joining AHC in 2014, she established the Biomedical 
Engineering and Innovation Laboratory. Within the 
integrated translational AHC Research Program, 
she works closely with Professor Yacoub on 
analysing the structure and function of the heart 
in different Congenital and Adult disease areas. In 
collaboration with international groups at Imperial 
College London, University College London, Siemens 
AG, The American University in Cairo and other, 
the AHC Biomedical Engineering Team›s goal is to 
identify phenotypes and patterns of obstruction 
in different diseases as well as optimize surgical 
techniques, using 3D Segmentation, Computational 
Fluid Dynamics (CFD) and other advanced imaging 
tools (e.g. CMR 4D Flow). Dr. Aguib is also Honorary 
Research Fellow at National Heart and Lung Institute 
at Imperial College London and Adjunct Professor at 
The American University in Cairo.

Dr. Aguib studied Mechanical Engineering at 
Technische Universität München (TUM) in Germany, 
with a focus on Numerical Simulation and Automotive 
Engineering and conducted research at the 
Department of Aerodynamics at BMW AG in Munich. 
After that, she worked as a Research Scientist in 
the field of Micro Technology and Medical Device 
Technology, also at TUM. Her Doctoral Thesis was 
on developing adaptive tissue grasping and joining 
mechanisms for minimal invasive surgery using Finite 
Element Methods and Rapid Prototyping. Prior to 
joining AHC, Dr. Aguib was working at Technische 
Universität Berlin as Deputy Managing Director of its 
satellite campus in El Gouna in Egypt.

Deputy Director of Research for Biomedical 
Engineering and Innovation 

Deputy Director of Research for Molecular 
Research

Professor Sir Magdi Yacoub FRS, OM
Director
Dr Ahmed El Guindy MSc, MD, MRCP, FACC
Deputy Director of Research for Clinical Research 

Aswan Research Centre 
Management Committee 
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A Message from
Prof Sir Magdi Yacoub 

The year 2017 has witnessed considerable progress in the integrated clinical, 
training and Research programmes. This was exemplified by an increase in 
the number, diversity, complexity and novelty of many of the procedures being 
applied at the Centre. These procedures included new approaches to dealing 
with completely blocked coronary arteries, percutaneous valve procedures, 
advanced Heart Failure, Heart Attacks, neglected complex congenital Heart 
Disease, Rheumatic Heart Disease and others. 

Apart from its obvious value for the local and global community, these services 
provide a unique resource for teaching and Research, with many of these 
advances being reported in international meetings and peer review Journals 
as detailed in the recent report to the Scientific Advisory Board (available on 
demand from the MYF). This report includes disease-based Research projects, 
population studies and importantly basic science and bioengineering Projects 
emanating from the basic science platforms available in AHC.

In conclusion, the expanded activities of the AHC this year has helped 
to enhance the sense of commitment and excitement of the entire staff in 
preparation for the New Global Aswan Heart Centre, considered by many to 
be the ultimate step towards achieving “Excellence”. 
 

Professor Sir Magdi Yacoub, OM, FRS
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In the world of medical treatment, research, and 
education, to “stand still” is to go backwards especially 
in the world of fast moving medical innovations and 
progress. In this annual report we will highlight how 
the Board, Management and staff are continuously 
pushing forward the boundaries to deliver the best 
services to the Egyptian people; after all, without their 
generosity and support there will be no Aswan Heart 
Centre.

The year 2017 had the paradox of being a successful 
and challenging year

The success has been demonstrated by a considerable 
increase in the numbers of patients treated and 
increase in the productivity and complexity of the 
cardiac surgery procedures and cardiac interventions. 
The Aswan Heart Centre has become a landmark in 
the Trans-Catheter Aortic Valve Implantation (TAVI) 
procedure, and Primary PCI. The Primary PCI program 
is in its third year running and it is responsible for saving 
30 lives on average every month suffering from acute 

heart attack, not only that; but the time from Door to  
Balloon is 3 minutes shorter than that of the United 
States Hospitals. 

We are proud of what our young doctors and nurses 
have achieved and what our young researchers have 
accomplished, however, there is always an extra 
mile to go. Excellence is the norm, but our goal is to 
continue to improve on it. 

Currently AHC employs 650, of these 90 are doctors, 
250 are nurses, and 50 are fellows and researchers.  
We are very proud to report that the centre is entirely 
managed and operated by young Egyptian talents.

The challenges we faced in 2017 were primarily due 
to the massive inflationary pressures caused by the 
devaluation of the Egyptian Currency, which have 
increased our operational costs by an average of 57% 
and reduced the purchasing power of the donations 
received by an average of 35%.    

Chief Executive Report 
Chairman of the Executive Committee 

Dr Magdy Ishak, FRCS, CCIM, FRSM 

The Board believes that it is a good practice of 
effective corporate governance to be transparent 
and fully accountable, and we hope that in this 
annual report we can communicate with clarity to 
the public on what we do and on how we spend the 
money.

While the Board assumes the overall responsibility 
of managing all the assets of the foundation and 
financial allocation of resources; to resources full 
accountability, the Board delegates such authority to 
the Executive Committee. The Executive Committee 
controls the budget, the revenue, spending, contracts, 
and compliance. The Executive Committee meets 
monthly and reports to the Board regularly. 

Aswan Heart Centre is managed and run a on day-
to-day basis via the Management Committee which is 
chaired by Prof Sir Magdi Yacoub who is supported by 
the Medical Director, Hospital Director, and Director of 
Operation.

The annual budget, the foundation’s financial year 
runs from January to December of each year. In 
the month of October of each year, the chairman of 
the Executive Committee meets with the Heads of 
Departments to negotiate the budget for the coming 
year. The Board discusses the final draft of the budget 
and approve or amend it as it sees fit. 

As soon as the budget is approved, the spending 
follows all the rules and regulations related to 
tendering and purchasing as appropriate, and subject 
to the Executive Committee’s approval. 

By following these policies, the Board ensures 
complete separation between the service provider 
and purchasing department from that of the fund 
provider, to ensure no conflict of interest. 

The Board pursues a clear current and future 
strategy to ensure: 

• Sustainability of Human Resources:  

There have been considerable sustained efforts 
to offer training to capable medical and nursing 
practitioners in order to provide a first-class service to 
our patients. This program has been successful and 
currently the Board is sure of AHC’s ability to continue 
to provide the highest standard of service over years 
to come. 

• Financial Sustainability: 

The Board approved and agreed a plan to secure 
the financial expenditure of the centre to meet the 
current expenditure and/or future developments over 
a period of minimum of 3 years. 

• Complying with the practice of effective corporate 
governance: 

By pursuing quarterly management reports, internal 
audit review, external audit review, and insuring no 
conflict of interest between any individual trustee 
interest’s and the services at Aswan Heart Centre. 

All the trustees serving on the Board or on the 
Executive Committee or have a direct executive role 
don’t receive any remuneration or travel expenses. 

New Global Aswan Heart Centre 

In the last 3 years the Board has been receiving 
regular reports indicating the overwhelming demands 
for the service, and also how the management 
have used every conceivable space to increase the 
capacity from additional beds to improving flow and 
productivity.

The trustees, in serving their duties to the patients and 
donors, have decided to undertake a comprehensive 
study to make the case for developing The New 
Global Aswan Heart Centre, the study was taken by 
McKinsey & Company London and Dubai offices, 
based on the outcome of the feasibility study and the 
prior knowledge of the trustees with the demands, 
the Board approved the development of new Global 
Aswan Heart Centre.  

We are grateful to Mckinsey & Company for all the 
work they have done free of charge with special 
thanks to Mr. Omar El Hamamsy.   

On behalf of the Board, we are grateful for Professor 
Sir Magdi Yacoub for the extraordinary work, effort, 
and time he devotes to serving humanity at the 
Aswan Heart Centre. It is equally important to thank 
our brilliant staff for making it possible. 

On behalf of our Patients, the Board, the Management 
and all of the Staff at Aswan Heart Centre, our gratitude 
goes to the Egyptian people who are generously and 
continuously supporting the foundation. If I may use 
Sir Magdi’s phrase “Aswan Heart Centre truly belongs 
to the Egyptian People” 
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In 2008/2009 AHC started as an ambitious project by 16 young doctors and a few junior nurses, nine years later 
we are now a formidable workforce of 600 plus.  Our multidisciplinary teams provide very delicate care and hope 
to the underprivileged and vulnerable patients. Arterial Switch Operations, Primary PCI, TAVI and LVAD are now 
part of our daily routine.  

Our biggest challenge now is coping with the overwhelming demand and having to go through the daily agony of 
being unable to provide much needed service to patients that we know are in dire need for our help. 

MYF Board of Trustees have taken the bold step of embarking on building the New Global Aswan Heart Hospital 
and Research centre “New Aswan”. The new state-of-the-art centre will increase our capacity by more than three-
folds enabling us to help many more of the needy population.   

Having gone through the different stages of growth for AHC and the many hurdles we faced over the past nine 
years we are fully conscious that the New Aswan project is a formidable overtaking. 

As MYF moves forward with funding and construction plans for New Aswan our primary challenge at AHC is to 
gradually grow our workforce to be able to meet the expected increase in services and to be ready for the new 
project as it opens its doors to the public. 

As we grow into New Aswan we will maintain our Magdi Yacoub doctrine and continue to pursue our Mission 
Statement: “offering state-of-the-art free-of-charge medical service with respect to the Egyptian People, particularly 
the underprivileged; training a generation of young Egyptian doctors, scientists, nurses and technicians at the 
highest international standards; advancing basic science and applied research as an integral component of the 
program”.

With my best wishes, 

A message from our Medical Director

Plus

In 2008/2009 
AHC started as an 
ambitious project by 
16 young doctors and 
a few junior nurses, 
nine years later we 
are now a formidable 
workforce of

650Dr. Wael AbdelAal, MD
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The total number of outpatients 
Seen at AHC in 2017 were 24,261 patients in comparison with 15,978 patients in 2016. Representing a 50% 
increase in the number of patient’s year-on year. Figure 1 shows the activity in the outpatient departments in the 
last three-years. 

The total number of Cardiac Surgeries 
Performed at AHC were 1,023 patients including 25 Left-Ventricular Assist Device (LVAD) surgeries, which 
represents 26% increase in year-on-year, of these 58% of the operations are performed on children. 

The average cost per surgical operation is LE 81,000 (all inclusive), excluding the cost of the LVAD surgery.  

The cost of each LVAD surgery is LE 1,800,000 which includes the cost of the device at LE 1.6 million. The LVAD 
surgery is offered to patients suffering from severe heart failure. Without this device or a heart transplant the patient 
will die. The youngest patient receiving this device was 6 years old and the oldest patient was 39 years old. Figure 
2 shows the Cardiac Surgery Activity in the last 3 years. 
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The total number of cardiac catheterisations 
Performed in AHC in 2017 were 2,618 in comparison to 2,074 procedures performed in 2016, which represents 
27% increase in the activity year-on-year. 
We have started the Tans-Catheter Aortic Valve Implementation (TAVI) program in 2015, by the end of the 2017 
the Centre has performed 48 TAVI procedures and currently is recognised as one of the distinguished centres 
for TAVI procedures world-wide. Equally the electrophysiology department at AHC have developed a renowned 
international reputation as judged by Professor Josep Brugada.  

The average cost of an Adult interventional catheterisation procedure is LE 28,000 excluding the cost of the 
Electrophysiology and TAVI procedures. The cost of a TAVI device is LE 350,000. Figure 3 shows the Cardiac 
Cathertization Activity in the last 3 years. 
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The Aswan Heart Research Program contributes to solving one of the biggest challenges in Egypt, MENA 
Region and Africa: Cardiovascular Disease (CVD). 

Our aim is to promote better understanding of disease mechanisms and enhance early prediction and diagnosis 
of CVD with the ultimate aim of developing innovative personalized therapeutic solutions and advanced 
healthcare management strategies. 

Our integrated research program ranges from Population Studies to Disease-Based Studies addressing 
research questions with particular relevance to the Egyptian population, the MENA region and Africa. The 
cardiovascular clinical and research efforts at AHC include population studies, tertiary clinical services, basic 
science, as well as engineering and translational medicine. 

Bringing together teams from different disciplines and scientific backgrounds is essential to bridge the gap 
between bench (laboratory) and bedside (patient care), and ultimately reflect on the health and well-being of 
both healthy individuals and patients.  

The three Pillars of the Aswan Heart Research Program 
The Aswan Heart Research Programme is comprised of three main disciplines; Clinicians, Engineers and 
Scientists: 

• Clinical Research:
The AHC Clinical Program provides a rich, wide and arguably unique resource covering Adult Cardiology, 
Paediatric Cardiology and Cardiac Surgery. The Centre’s state-of-the art infrastructure includes strong non-
invasive and invasive diagnostic and treatment facilities. Observational research using practice- and disease-
based registries help shaping our Research Programme at AHC. Comprehensive databases play an important 
role in facilitating research into outcomes and facilitate the understanding of outcomes by addressing questions 
difficult to answer through clinical trials. 

• Biomedical Engineering and Innovation Laboratory
The Biomedical Engineering and Innovation Laboratory: is an interdisciplinary department for cardiovascular 
engineering research, with a focus on analysing structure and function of the heart and arteries in different 
Congenital and acquired cardiovascular diseases. A team of mechanical & biomedical engineers, computer 
scientists, physicists, nano-technologists, and other related disciplines, are working together towards improving 
the clinical value of imaging through enhancing diagnosis, optimising therapy and leveraging personalised 
treatment through predictive modelling.

• Life Sciences Department
The strategy of the Life Sciences department is driven by the need to translate modern Life Sciences into 
clinically relevant advances in CVD by integrating high quality multi-disciplinary biomedical Sciences with 
biomedical Engineering and Clinical activity primarily focussing on translational research. Our work focuses on 
laboratory-to-bedside research projects that investigate molecular, cellular and physiological mechanisms that 
underlie normal and abnormal cardiovascular function.

The total spending on Research for the year 2017 was LE 27 Million, Figure 4 shows the Research Department 
spending in the last three years. 

2017
26,843,297 17,423,612 15,245,949

2016 2015

Research Department Expenditure 

Figure 4. 
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Financial Review
Income / Revenue: 
The foundation provides its services to cardiovascular patient’s adults and children in Egypt Totally Free at 
the Point of Delivery. The foundation depends mainly on its funding on the generosity of the Egyptian people. 

While the actual donations in 2017 were LE 537 million which was up by 6% from the previous year, the 
actual buying power in 2017 was reduced by 35% in comparison to 2016. 

Figure 5 shows the amount of donations received in the last three years.  

2017
536,889,039 504,938,995 432,406,016

2016 2015

Donations Recieved 

Figure 5. 
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Cost of Raising Revenue
The cost of raising donations (revenue) was approximately 14% in 2017. Figure 6 shows the revenue (donations) 
in comparison to the cost of raising donation, that includes (TV marketing, digital media, call centre, and SMS 
messages) in the last 3 years. 

Figure 6. 
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AHC Expenditure

MYF Expenditure including AHC 
and Marketing costs

Aswan Heart Centre expenses including Research, equipment replacement and renewal was LE 288 Million in 
2017 in comparison to LE 196 Million in 2016. 

The considerable increase year-on-year was mainly due to increase of exchange rate value of USD to LE. Figure 
7 demonstrates the expenditure of AHC on clinical activity and research in the last 3 years. 

The total expenditure of the foundation in 2017 was LE 368 Million compared to LE 277 Million in 2016. The 
marketing cost was LE 80 million in 2017 compared to LE 81 million in 2016. 

The following pie chart gives a clear percentage on how the total amounts are spent.

Figure 7. 
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Developments and Updates  التطويرات والمستجدات  اإلستراتيجية
المستقبلية والتخطيط 

The Facilities
المنشآت

The Global Aswan Heart Centre

مركز أسوان للقلب الجديد مركز القلب العالمي بأسوان
Aswan Heart Centre’s aspiration is to scale up operations to meet the significant, growing demand for cardiovascular 
treatment for those who need it most, by integrating treatment, research, and talent development in a way that 
currently does not exist in the region.

يهــدف مركــز أســوان للقلــب إلــى توســيع نطــاق العمليــات لتغطيــة الطلــب الكبيــر والمتنامــي لمعالجــة أمــراض القلــب 
واألوعيــة الدمويــة ألولئــك الذيــن فــي أمــس الحاجــة إليهــا مــن خــال دمــج العــاج والبحــث وتطويــر المواهــب بشــكل ال مثيــل 

ــً فــي المنطقــة.  لــه حالي

The new Global Aswan Heart Centre will be built on 37 acres on the west bank of the Nile River. This site is within 
a new development known as “New Aswan”, which will be connected directly to the Aswan International Airport.

ــة  ــة الغربي ــى الضف ــدان عل ــاحة ٣٧ ف ــى مس ــوان” عل ــي بأس ــب العالم ــز القل ــد “مرك ــب الجدي ــوان للقل ــز أس ــاء مرك ــيتم إنش س
لنهــر النيــل. وهــذا الموقــع مجــاور للتطويــرات الجديــدة المعروفــة باســم “ مدينــة أســوان الجديــدة” والتــي ســوف يتــم ربطهــا 

مباشــرة بمطــار أســوان الدولــي. 

• مستشــفى تضــم ٣٠٠ ســرير بمــا فــي ذلــك ١٢٠ ســريرًا للعنايــة المركــزة ، و ٥ غــرف للعمليــات القلــب المفتــوح ، و ٥ غــرف لعمليات 
للقســطرة ، ومركــز تشــخيص حديــث الــذي يضــم مركــز للتصويــر النــووي ومركــز أبحــاث القلب مــع وحــدات ابتــكار وتعليمية.

• مركز مؤتمرات بسعة استيعابية ٧٠٠ شخص. • ١٤٠٠ وحدة سكنية للموظفين وأقارب المرضى 

The development will include: 

سوف يتضمن مركز القلب العالمي بأسوان:
• 300 beds hospital including 120 beds Intensive Care and Acute Coronary Care, 5 Operating theatres, 5 

Catheterization Laboratories, a state-of-the-art diagnostic centre including a Nuclear Imaging and Cardiac 
Research Centre with an innovation and educational units.  

• 1400 residential units for staff and patient’s relatives 
• 700 seating capacity conference centre. 
The concept for the complex has been designed by Lord Norman Foster of Foster and partners in collaboration 
with DAR, one of the most renowned international firms in the world. The design aims to create an environment 
that is:
• Environmentally efficient and friendly
• Healing-enhanced
• Stress-free for working and learning
• Patient and user-friendly

ــدة  ــة المتح ــرز بالمملك ــتر َبرتن ــركة فوس ــن ش ــتر م ــان فوس ــورد نورم ــل ل ــن قب ــوان م ــي بأس ــب العالم ــز القل ــم مرك ــم تصمي ت
بالتعــاون مــع شــركة دار الهندســة واحــدة مــن أكبــر الشــركات العالميــة ، ويهــدف التصميــم نحــو خلــق بيئــة مناســبة تحقــق 

المميــزات التاليــة : 

• يوفر بيئة داعمة للعاج والشفاء. • صديق للبيئة.      

• بيئة صديقة للمرضى. • يوفر بيئة مائمة لتوفير فرص للعمل والتعلم. 
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استعراض مالي عام 
اإليرادات / الدخل 

تقــدم المؤسســة خدماتهــا للكبــار واألطفــال الذيــن يعانــون مــن أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة فــي مصــر ويتــم تقديــم 
الخدمــات مجانــً بالكامــل. وتعتمــد المؤسســة بشــكل أساســي فــي تمويلهــا علــى كــرم وســخاء الشــعب المصــري. 

بلغــت التبرعــات الفعليــة لعــام ٢٠١٧ مــا قيمتــه ٥٣٧ مليــون جــم بزيــادة نســبتها ٦% عــن العــام الســابق بينمــا انخفضــت القــوة 
الشــرائية الفعليــة لعــام ٢٠١٧ بنســبة ٣٥% مقارنــة بســنة ٢٠١٦.

ويبين الشكل ٥ قيمة التبرعات الواردة في السنوات الثاثة األخيرة. 

التبرعات الواردة

تكلفة جمع التبرعات وتحقيق اإليرادات 
بلغــت تكلفــة جمــع التبرعــات )اإليــرادات( تقريبــً حوالــي ١٤% عــام ٢٠١٧. ويبيــن الشــكل ٦ اإليــرادات )التبرعــات( مقارنــة بتكلفــة 
جمــع التبرعــات والتــي تشــمل )التســويق مــن خــال التليفزيــون والوســائط الرقميــة ومركــز االتصــاالت والرســائل النصيــة 

ــرة.  ــة األخي ــنوات الثاث ــي الس ــرة( ف القصي

التبرعات مقابل التسويق

نفقات مركز أسوان للقلب 

نفقات مؤسسة مجدي يعقوب بما في ذلك تكاليف مركز أسوان للقلب 
وتكاليف التسويق 

بلغــت نفقــات مركــز أســوان للقلــب بمــا فــي ذلــك األبحــاث واســتبدال و تجديــد المعــدات ٢٨٨ مليــون جــم عــام ٢٠١٧ مقابــل ١٩٦ 
مليــون جــم عــام ٢٠١٦. 

ــادة فــي قيمــة ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي بالنســبة  ــة مــع العــام الســابق نتيجــة للزي ــادة الكبيــرة بالمقارن لقــد كانــت الزي
ــة  ــنوات الثاث ــي الس ــاث ف ــي واألبح ــاط اإلكلينيك ــى النش ــب عل ــوان للقل ــز أس ــاق مرك ــكل ٧ إنف ــح الش ــري. ويوض ــه المص للجني

ــرة.  األخي

بلــغ إجمالــي إنفــاق المؤسســة عــام ٢٠١٧ قيمــة ٣٦٨ مليــون جــم مقارنــة بــــ ٢٧٧ مليــون جــم فــي ٢٠١٦ وبلغــت تكلفــة التســويق ٨٠ 
مليــون جــم عــام ٢٠١٧ مقابــل ٨١ مليــون جــم ســنة ٢٠١٦. 

النفقات اإلكلينيكية مقابل النفقات البحثية
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يساهم برنامج أبحاث القلب بأسوان في ايجاد الحلول ألكبر التحديات أمراض القلب واألوعية الدموية في مصر ومنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا. 

إن هدفنا هو تعزيز فهم أفضل آلليات األمراض وتعزيز التنبؤ المبكر بأمراض القلب واألوعية الدموية وتشخيصها مع الهدف 
النهائي وهو تطوير حلول عاجية شخصية مبتكرة وتطوير استراتيجيات إدارة الرعاية الصحية المتقدمة. 

ويتراوح برنامجنا البحثي المتكامل بين الدراسات السكانية والدراسات القائمة على األمراض والتي تتناول مسائل بحثية ذات 
صلة خاصة بالسكان المصريين ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وتشمل الجهود اإلكلينيكية والبحثية في 

مجال القلب واألوعية الدموية في مركز أسوان للقلب كل من الدراسات السكانية والخدمات الطبية والعلوم األساسية 
وكذلك الهندسة الطبية. 

إن الجمع بين الفرق من مختلف التخصصات والخلفيات العلمية من األمور الضرورية لتغطية الفجوة بين المعمل )المختبر( 
والسرير )رعاية المرضى( بما ينعكس في نهاية المطاف على الصحة العامة لألفراد األصحاء والمرضى. 

األركان الثالثة لبرنامج أبحاث القلب بأسوان
يتكون برنامج أبحاث  بمركز أسوان للقلب من ثاثة تخصصات رئيسية: األطباء والمهندسين والعلماء:

األبحاث اإلكلينيكية 
ــن  ــب للبالغي ــراض القل ــي أم ــه يغط ــن نوع ــدًا م ــعً وفري ــً وواس ــوردًا غني ــب م ــوان للقل ــز أس ــي بمرك ــج اإلكلينيك ــدم البرنام يق
ولألطفــال وجراحــة القلــب وتشــمل البنيــة التحتيــة الحديثــة للمركــز مرافــق التشــخيص والعــاج القويــة والتجهيــزات التدخليــة 
وغيــر الجراحيــة والتجهيــزات العاجيــة. ويتــم إجــراء بحــوث الرصــد باســتخدام الســجات التــي تعمــل علــى أســاس الممارســة 
واألمــراض لتشــكيل برامجنــا البحثيــة فــي مركــز أســوان للقلــب. ولدينــا قواعــد بيانــات شــاملة تلعــب دورًا هامــً فــي تســهيل 
البحــث فــي النتائــج وتســهيل فهــم النتائــج مــن خــال التعامــل مــع األســئلة التــي يصعــب إجاباتهــا مــن خــال التجــارب 

ــة.  اإلكلينيكي

الهندسة الطبية الحيوية ومختبر االبتكار 
مختبــر الهندســة الطبيــة الحيويــة واالبتــكار: وهــو قســم متعــدد التخصصــات لبحــوث هندســة القلــب واألوعيــة الدمويــة مــع 
التركيــز علــى تحليــل هيــكل ووظيفــة القلــب والشــرايين فــي األمــراض القلبيــة الوعائيــة ســواء الخلقيــة أو المكتســبة ويعمــل 
فــي هــذا المختبــر فريــق مــن المهندســين الميكانيكييــن ومهندســي الطــب الحيــوي وعلمــاء الكمبيوتــر والفيزيائييــن وخبــراء 
ــز  ــال تعزي ــن خ ــر م ــة للتصوي ــة اإلكلينيكي ــين القيم ــل تحس ــن أج ــة م ــات ذات الصل ــن التخصص ــا م ــو وغيره ــا النان تكنولوجي

التشــخيص وتحســين العــاج واالســتفادة مــن العــاج الشــخصي مــن خــال نمــاذج التنبــؤات.

قسم علوم الحياة 
ــي  ــة بالنواح ــورات ذات صل ــى تط ــة إل ــاة الحديث ــوم الحي ــة عل ــى ترجم ــة إل ــن الحاج ــاة م ــوم الحي ــم عل ــتراتيجية قس ــع إس تنب
ــة  ــات وعالي ــددة التخصص ــة متع ــة الحيوي ــوم الطبي ــج العل ــال دم ــن خ ــة م ــة الدموي ــب واألوعي ــراض القل ــي أم ــة ف اإلكلينيكي
الجــودة مــع الهندســة الطبيــة الحيويــة والنشــاط اإلكلينيكــي والــذي يركــز أساســً علــى األبحــاث ونقــوم بتركيــز عملنــا علــى 
المشــاريع البحثيــة مــن المختبــر إلــى الســرير والتــي تبحــث فــي اآلليــات الجزيئيــة والخلويــة والفســيولوجية والتــي تكمــن وراء 

ــة.  ــر الطبيعي ــة وغي ــة الطبيعي ــة الدموي ــب واألوعي ــة القل وظيف

ــي  ــاث ف ــم األبح ــاق قس ــكل ٤ إنف ــح الش ــم ويوض ــون ج ــغ ٢٧ ملي ــام ٢٠١٧ مبل ــوث لع ــز البح ــى مرك ــاق عل ــي اإلنف ــغ إجمال بل
ــرة.  ــة األخي ــنوات الثاث الس

نفقات قسم البحوث
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استعراض األداء اإلكلينيكي 

• بلغ إجمالي عدد مرضى العيادة الخارجية الذين خضعوا للفحص بمركز أسوان للقلب عام ٢٠١٧ عدد ٢٤،٢٦١ مريض 
بالمقارنة مع ١٥،٩٧٨ مريض في عام ٢٠١٦  التي تمثل زيادة بنسبة ٥٠% في عدد المرضى بالمقارنة مع العام السابق. ويبين 

الشكل ١ النشاط في أقسام العيادات الخارجية في السنوات الثاثة األخيرة. 

• بلغ إجمالي عدد جراحات القلب التي تم إجرائها في مركز أسوان للقلب ١٠٢٣ عملية جراحية وبما في ذلك ٢٥ عملية 
جراحة لزرع جهاز المساعد للبطين األيسر )LVAD( وبما يمثل زيادة ٢٦% في عدد العمليات الجراحية بالمقارنة مع العام 

السابق.  علمً ان ٥٨% من العمليات أجريت لألطفال و حديثي الوالدة. 

يبلغ متوسط تكلفة كل العملية الجراحية ٨١،٠٠٠ جم )شاملة جميع التكاليف( باستثناء تكلفة جراحة زراعة الجهاز المساعد 
.LVAD للبطين األيسر

تبلغ تكلفة جراحة زراعة الجهاز المساعد للبطين األيسر LVAD ١،٨٠٠،٠٠٠ جم وتكلفة الجهاز ١،٦ مليون جم ويتم إجراء جراحة 
LVAD للمرضى الذين يعانون من قصور حاد في القلب وبدون هذا الجهاز أو عملية زرع للقلب سوف يموت المريض. وكان 

أصغر المرضى الذين حصلوا على هذا الجهاز يبلغ من العمر ٦ سنوات وأكبر مريض عمره ٣٩ سنة. ويبين الشكل ٢ نشاط 
جراحة القلب في السنوات الثاثة األخيرة.

• كان العدد اإلجمالي لجراحات قسطرة القلب التي أجريت في مركز أسوان للقلب عام ٢٠١٧  هو ٢٦١٨ جراحة بالمقارنة مع 
٢٠٧٤ جراحة أجريت في عام ٢٠١٦ وبما يمثل زيادة بنسبة ٢٧% في النشاط بالمقارنة مع العام السابق. 

ولقد بدأنا في إجراء عملية تغير لصمام األورطى  عبرالقسطرة )برنامج TAVI( في عام ٢٠١٥ ومع نهاية عام ٢٠١٧ كان 
المركز قد قام بــ ٤٨ عملية TAVI ويعتبر حاليً مركز أسوان للقلب أحد أفضل المراكز المتميزة في أنحاء العالم لجراحات 

TAVI. وأيضً قام قسم الفسيولوجيا الكهربائية في مركز أسوان للقلب بخلق سمعة وشهرة عالمية بحسب تقديرات 
البروفيسور / جوزيف بروجادا. 

 .TAVI يبلغ متوسط تكلفة القسطرة التدخلية للبالغين ٢٨،٠٠٠ جم غير شاملة تكاليف الفسيولوجيا الكهربائية وإجراءات
وتبلغ تكلفة جهاز TAVI ٣٥٠،٠٠٠ جم ويوضح الشكل ٣ نشاط قسم قسطرة القلب في السنوات الثاثة األخيرة. 

نشاط قسم مرضى العيادة الخارجية
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دكتور / وائل عبد العال

فــي عــام ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ بــدأ مشــروع مركــز أســوان للقلــب كمشــروع طمــوح مــن قبــل ١٦ مــن شــباب األطبــاء وبعــض الممرضــات 
المبتدئــات وبعــد ٩ ســنوات أصبحنــا قــوة عاملــة هائلــة تزيــد علــى ٦٠٠ فــرد. وتقــدم ِفرقنــا متعــددة التخصصــات الرعايــة 
 LVAD و TAVIو PCI الدقيقــة للغايــة واألمــل للمرضــى المحروميــن والضعفــاء. وأصبحــت عمليــات اســتبدال الشــرايين وعمليــات

ــا.  اآلن جــزًء مــن الروتيــن اليومــي لعملن

والتحــدي األكبــر الــذي يواجهنــا اليــوم هــو التعامــل مــع الطلــب الهائــل واجتيــاز المعانــاة اليوميــة المتمثلــة فــي عــدم القــدرة 
علــى توفيــر الخدمــة التــي يحتاجهــا المرضــى بشــدة والتــي نعلــم أنهــم فــي أمــس الحاجــة إلــى مســاعداتنا. 

ــو  ــي ه ــد عالم ــروع جدي ــاء مش ــي بن ــروع ف ــو الش ــة نح ــوة الجريئ ــوب الخط ــدي يعق ــة مج ــاء مؤسس ــس أمن ــذ مجل ــد اتخ ولق
مستشــفى القلــب بأســوان ومركــز األبحــاث “أســوان الجديــد”. وســيعمل المركــز الجديــد المتطــور علــى زيــادة قدراتنــا بأكثــر مــن 

ثاثــة أضعــاف ممــا يمكننــا مــن مســاعدة الكثيــر مــن الســكان المحتاجيــن. 

بعــد المــرور بمراحــل النمــو المختلفــة لمركــز أســوان للقلــب والعقبــات العديــدة التــي واجهناهــا علــى مــدى التســع ســنوات 
ــًا. الماضيــة فإننــا نــدرك تمامــً أن مشــروع أســوان الجديــد يمثــل مشــروعً هائ

ومــع توجــه مؤسســة مجــدي يعقــوب نحــو خطــط التمويــل واإلنشــاء لمركــز أســوان الجديــد فلقــد أصبــح التحــدي األساســي 
الــذي يواجهنــا فــي مركــز أســوان للقلــب هــو تطويــر وزيــادة العمالــة بشــكل تدريجــي حتــى نكــون قادريــن علــى تلبيــة الزيــادة 

المتوقعــة فــي الخدمــات ونكــون مســتعدين للمشــروع الجديــد عندمــا يفتــح أبوابــه للجمهــور. 

ــة  ــل متابع ــوب ونواص ــدي يعق ــور / مج ــادئ الدكت ــى مب ــنحافظ عل ــا س ــد فإنن ــوان الجدي ــز أس ــروع مرك ــي مش ــا ف ــع نمون وم
ــن  ــن م ــة المحرومي ــة خاص ــري وبصف ــعب المص ــق بالش ــا يتعل ــة فيم ــورة مجاني ــة متط ــة طبي ــم خدم ــي “تقدي ــالتنا وه رس
ــتويات  ــى المس ــى أعل ــن عل ــات والفنيي ــاء والممرض ــن والعلم ــاء المصريي ــباب األطب ــن ش ــد م ــل جدي ــب جي ــع تدري ــات م الخدم

ــج”.  ــن البرنام ــزأ م ــزء ال يتج ــة كج ــوث التطبيقي ــية والبح ــوم األساس ــوض بالعل ــة والنه ــر العالمي والمعايي

مع أطيب األمنيات 

رسالة من المدير الطبي
فــي عــام ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ بــدأ مشــروع 
ــروع  ــب كمش ــوان للقل ــز أس مرك
طمــوح مــن قبــل ١٦ مــن شــباب 
الممرضــات  وبعــض  األطبــاء 
ســنوات   ٩ وبعــد  المبتدئــات 
أصبحنــا قــوة عاملــة هائلــة تزيــد 

علــى

650أكثر من 
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والبحــوث  الطبــي  العــاج  عالــم  فــي  ناحــظ  أن  علينــا 
ــا  ــة إنم ــدون حرك ــكان ب ــي ذات الم ــوف ف ــم أن الوق والتعلي
هــو عــودة إلــى الــوراء وبصفــة خاصــة فــي عالــم االبتــكارات 
الطبيــة ســريعة التقــدم. وفــي هــذا التقريــر الســنوي ســوف 
ــق  ــاء وفري ــس األمن ــل مجل ــلوب عم ــى أس ــوء عل ــلط الض نس
العامليــن واإلدارة لدفــع وتوســيع الحــدود بصفــة مســتمرة 
لتقديــم أفضــل الخدمــات للشــعب المصــري. وفــي الواقــع 
بــدون الكــرم والدعــم المقــدم مــن الشــعب المصــري فلــن 

ــب.  ــوان للقل ــز أس ــاك مرك ــون هن يك

ــات؛  ــن المفارق ــر م ــى الكثي ــنة ٢٠١٧ عل ــوت س ــد احت ولق
مليئــة  الوقــت  نفــس  وفــي  ناجحــة  ســنة  فهــي 

بالتحديــات 
ولقــد ظهــر هــذا النجــاح الكبيــر مــن خــال الزيــادة الكبيــرة 
اإلنتاجيــة  وزيــادة  عولجــوا  الذيــن  المرضــى  أعــداد  فــي 
القلــب  جراحــة  إجــراءات  فــي  والتعقيــدات  والصعوبــات 
والجراحــات التدخليــة القلبيــة. ولقــد أصبــح مركــز أســوان 
ــارزة فــي مجــال زراعــة صمــام األورطــى عبــر  للقلــب عامــة ب
القســطرة )TAVI( وبرنامــج PCI. ولقــد أصبــح برنامــج PCI اآلن 
فــي عامــه الثالــث علــى التوالــي ولقــد كان لــه الفضــل فــي 

إنقــاذ حيــاة ٣٠ شــخص فــي المتوســط كل شــهر يعانــون 
ولكــن  فقــط  ذلــك  وليــس  الحــادة  القلبيــة  األزمــات  مــن 
الوقــت مــن الباب-إلى-الدعامــة )الفتــرة بيــن ظهــور أعــراض 
األزمــة القلبيــة حتــى البــدء فــي تلقــي العــاج( أصبــح أقــل من 
الوقــت المماثــل لــه فــي الواليــات المتحــدة بمــدة ٣ دقائــق. 

ــا  ــباب وم ــا الش ــا وممرضون ــه أطباؤن ــا حقق ــورون بم ــا فخ إنن
أنجزتــه أبحــاث الباحثيــن مــن الشــباب ولكــن هنــاك دائمــً 
خطــوة إضافيــة نقطعهــا لألمــام. فالتميــز هــو القاعــدة 

وهدفنــا هــو االســتمرار فــي التحســين. 

ويعمــل حاليــً بمركــز أســوان للقلــب ٦٥٠ شــخص منهــم ٩٠ 
أطبــاء ٢٥٠ ممرضــات و ٥٠ مــن الزمــاء والباحثيــن. وإننــا نشــعر 
ــل  ــغيله بالكام ــم تش ــدار ويت ــز ي ــن أن المرك ــأن نعل ــر ب بالفخ

بالمواهــب المصريــة الشــابة. 

ولقــد كانــت هنــاك تحديــات واجهناهــا خــالل ســنة ٢٠١٧ 
بســبب الضغــوط التضخميــة الهائلــة الناتجــة عــن انخفــاض 
تكاليــف  زيــادة  إلــى  أدى  ممــا  المصريــة  العملــة  قيمــة 
وانخفــض  المتوســط  فــي   %٥٧ بنســبة  لدينــا  التشــغيل 

 .%٣٥ بمتوســط  للتبرعــات  الشــرائية  القــدرة 

الجيــدة تقرير رئيس اللجنة التنفيذية  األســاليب  مــن  أنــه  األمنــاء  مجلــس  يــرى 
المتبعــة لحوكمــة الشــركات الفعالــة أن تكــون هنــاك 
شــفافية ومســائلة كاملــة، لــذا إننــا نأمــل أن نتمكــن فــي 
هــذا التقريــر الســنوي مــن التواصــل بوضــوح وشــفافية مــع 

ــوال.  ــا لألم ــة إنفاقن ــه وكيفي ــا نفعل ــأن م ــور بش الجمه

علــى الرغــم مــن أن مجلــس األمنــاء يتحمــل المســئولية 
الكاملــة عــن إدارة جميــع أصــول المؤسســة والتخصيــص 
المالــي للمــوارد ولكــن لضمــان المســائلة الكاملــة فــإن 
ــة.  ــة التنفيذي ــلطة لللجن ــذه الس ــوض ه ــاء يف ــس األمن مجل
واإليــرادات  الميزانيــة  فــي  التنفيذيــة  اللجنــة  وتتحكــم 
واإلنفــاق والعقــود واالمتثــال وتجتمــع اللجنــة التنفيذيــة 

شــهريً وتقــدم تقاريرهــا لمجلــس األمنــاء بانتظــام.

تتــم إدارة مركــز أســوان للقلــب فــي التشــغيل اليومــي مــن 
خــال لجنــة اإلدارة والتــي يرأســها بروفيســور ســير / مجــدي 
ومديــر  الطبــي  المديــر  مــن  ومســاعدة  بدعــم  يعقــوب 

ــات.  ــر العملي ــفى ومدي المستش

الماليــة  الســنة  تمتــد  الســنوية  للميزانيــة  بالنســبة 
للمؤسســة مــن ينايــر إلــى ديســمبر مــن كل عــام. وفــي 
شــهر أكتوبــر مــن كل عــام يجتمــع رئيــس اللجنــة التنفيذيــة 
للتفــاوض حــول ميزانيــة  مــع رؤســاء األقســام و اإلدارات 
المســودة  األمنــاء  مجلــس  ويناقــش  القادمــة  الســنة 
ــا  ــب م ــا بحس ــا أو يعدله ــق عليه ــة ويواف ــة للميزاني النهائي

يــراه مناســبً. 

يتــم  اإلنفــاق  فــإن  الميزانيــة  علــى  الموافقــة  وبمجــرد 
بالمناقصــات  المتعلقــة  واللوائــح  القواعــد  جميــع  بإتبــاع 
ذلــك  ويخضــع  المناســب  االحتيــاج  حســب  والمشــتريات 

التنفيذيــة.  اللجنــة  لموافقــة 

بإتبــاع هــذه السياســات يضمــن مجلــس األمنــاء الفصــل 
وبيــن   المشــتريات  وقســم  الخدمــات  مــزود  بيــن  التــام 
مقــدم هــذه األمــوال وذلــك لضمــان عــدم حــدوث تضــارب 

أو أي تعــارض فــي المصالــح. 

يتبــع المجلــس إســتراتيجية حاليــة ومســتقبلية واضحــة 
لضمــان كل مــن: 

استدامة الموارد البشرية 
لتقديــم  مســتمرة  و  كبيــرة  جهــود  هنــاك  كانــت  لقــد 
التدريــب لممارســي الطــب والتمريــض المؤهليــن ليتمكنــوا 
مــن توفيــر خدمــات مــن الدرجــة األولــى لمرضانــا. ولقــد 
كان هــذا البرنامــج ناجحــً و إن مجلــس األمنــاء واثــق تمامــً 
حاليــً مــن قــدرات مركــز أســوان للقلــب علــى االســتمرار فــي 
تقديــم أعلــى مســتويات الخدمــة علــى مــدار الســنوات 

القادمــة. 

االستدامة المالية 
اعتمــد المجلــس ووافــق علــى خطة لغــرض تأميــن النفقات 
ــورات  ــة و / أو التط ــات الحالي ــة النفق ــز لتغطي ــة للمرك المالي

المســتقبلية علــى مــدى فتــرة بحــد أدنــى ٣ ســنوات. 

االمتثال لممارسة الحوكمة الفعالة للشركات
ــة  ــنوية والمراجع ــع الس ــر اإلدارة رب ــة تقاري ــال متابع ــن خ م
ــارض  ــود تع ــدم وج ــان ع ــرًا لضم ــة وأخي ــة والخارجي الداخلي
بيــن أي مصالــح فرديــة لألوصيــاء واألمنــاء و الخدمــات التــي 

ــن  ــاء الذي ــع األمن ــإن جمي ــب، ف ــوان للقل ــز أس ــا مرك يقدمه
اللجنــة  فــي  أو  األمنــاء  مجلــس  فــي  مناصــب  يشــغلون 
التنفيذيــة أو لهــم أي دور تنفيــذي مباشــر ال يحصلــون علــى 

ــفر. ــات س ــاب أو نفق ــآت أو أتع أي مكاف

مركز القلب الجديد العالمي بأسوان 

فــي الســنوات الثاثــة األخيــرة كان المجلــس يتلقــى تقاريــر 
منتظمــة تشــير إلــى الطلــب الهائــل علــى الخدمــة وكذلــك 
علمــا ان اإلدارة اســتخدمت كل مســاحة يمكــن تصورهــا 
التدفــق  لتطويــر  اإلضافيــة  ــرة  األسِّ مــن  القــدرات  لزيــادة 

ــب. ــوان للقل ــز أس ــي مرك ــة ف واإلنتاجي

لــذا قــرر مجلــس األمنــاء فــي إطــار أداء واجباتهــم نحــو 
شــاملة  دراســة  إجــراء  المانحــة،  والجهــات  المرضــى 
بأســوان  للقلــب  جديــد  عالمــي  مركــز  إنشــاء  بخصــوص 
وتــم إجــراء هــذه الدراســة مــن قبــل ماكنــزي وشــركاه فــي 
ــدوى  ــة الج ــج دراس ــاس نتائ ــى أس ــي وعل ــدن ودب ــب لن مكات
والمعرفــة المســبقة بالمتطلبــات كمــا حددهــا مجلــس 
األمنــاء فلقــد اعتمــد المجلــس إنشــاء مركــز أســوان للقلــب 

جديــد “مركــز القلــب العالمــي بأســوان”.

جميــع  عــن  وشــركاه  ماكنــزي  لشــركة  ممتنــون  ونحــن 
ــاص  ــكر خ ــع ش ــل م ــدون مقاب ــا ب ــوا به ــي قام ــال الت األعم

الحمامصــي. / عمــر  للســيد 

ونيابــة عــن مجلــس األمنــاء فإننــا ممتنون للبروفيســور ســير/ 
مجــدي يعقــوب علــى العمــل الرائــع والجهــد والوقــت غيــر 
العــادي الــذي يكرســه لخدمــة اإلنســانية فــي مركــز أســوان 
ــذي  ــع ال ــا الرائ ــكر فريقن ــً أن نش ــم أيض ــن المه ــب. وم للقل

بفضــل جهــوده جعــل هــذا األمــر ممكنــً. 

ونيابــة عــن مرضانــا ومجلــس األمنــاء وإدارة المركــز وجميــع 
ــكرنا  ــدم ش ــا نق ــب فإنن ــوان للقل ــز أس ــي مرك ــن ف العاملي
بســخاء  المؤسســة  يدعــم  الــذي  المصــري  للشــعب 
وباســتمرار وإذا ســمحت لنفســي أن اســتخدم التعبيــر الــذي 
إن مركــز أســوان   “  : الســير/ مجــدي يعقــوب  يســتخدمه 

للقلــب هــو حقــً ملــك للشــعب المصــري”.

 

أستاذ دكتور / مجدي إسحاق 

٢٣
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رسالة من بروفيسور
 سير / مجدي يعقوب

لقــد شــهد عــام 2017 تقدمــً كبيــرًا فــي البرامــج اإلكلينيكيــة والتدريبيــة والبحــوث 
المتكاملــة ولقــد تجلــى ذلــك مــن خــال زيــادة عــدد وتنــوع وحداثــة العديــد مــن 
اإلجــراءات المتبعــة فــي المركــز. وشــملت هــذه اإلجــراءات أســاليب جديــدة للتعامــل مــع 
ــر الصمامــات مــن وحــاالت فشــل  الشــرايين التاجيــة المغلقــة بالكامــل و عمليــات تغيي
القلــب المتقــدم والنوبــات القلبيــة وأمــراض القلــب الخلقيــة المعقــدة والتــي تعرضــت 

ــا. ــة وغيره ــب الروماتيزمي ــراض القل ــال وأم لإلهم
وبغــض النظــر عــن قيمتهــا الواضحــة للمجتمــع المحلــي والعالمي فــإن هــذه الخدمات 
توفــر مــوارد فريــدة للتدريــب والبحــث حيــث يتــم تقديــم العديــد من هــذه االكتشــافات 
والبحــوث المتقدمــة فــي االجتماعــات والمؤتمــرات الدوليــة والمجــات العلميــة وكمــا 
هــو مفصــل فــي التقريــر األخيــر المقــدم للمجلــس االستشــاري العلمــي )وهــو متوافــر 
ــر مشــاريع  حســب الطلــب مــن مؤسســة مجــدي يعقــوب(. حيــث يتضمــن هــذا التقري
البحــوث القائمــة علــى األمــراض والدراســات الســكانية والعلــوم األساســية الهامــة 
ومشــاريع الهندســة الحيويــة المنبثقــة مــن منصــات العلــوم األساســية المتاحــة لــدى 

مركــز أســوان للقلــب. 
ــى  ــام عل ــذا الع ــب ه ــوان للقل ــز أس ــعة لمرك ــطة الموس ــاعدت األنش ــد س ــً فلق وختام
تعزيــز اإلحســاس بااللتــزام واالهتمــام لــدي جميــع العامليــن بالكامــل والذيــن يعملــون 
فــي إعــداد و تخطيــط المركــز العالمــي الجديــد للقلــب بأســوان والــذي يعتبــره الكثيــرون 

الخطــوة النهائيــة نحــو تحقيــق التميــز. 

 بروفيسور سير / مجدي يعقوب

٢١
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مجــال  فــي  واســعة  خبــرة  لهــا  تــوكل  زينــة   / األســتاذة 
بمؤسســة  العمليــات  مديــرة  وهــي  المســتدامة  التنميــة 
مجــدي يعقــوب ألمــراض وأبحــاث القلــب. تعمــل األســتاذة/ 
ــب  ــاث القل ــراض و أبح ــوب ألم ــدي يعق ــة مج ــة بمؤسس زين
زينــة  األســتاذة/  عملــت  ولقــد   .٢٠٠٩ عــام  أنشــاذها  منــذ 
ــال  ــام واألطف ــال األيت ــع األطف ــة م ــيرتها المهني ــال مس خ
المصابيــن  واألطفــال  والســوريين  الســودانيين  الاجئيــن 
بــاألورام واألطفــال الذيــن لــم يحصلــوا علــى فــرص التعليــم 
األساســي. وذلــك باإلضافــة إلــى العمــل جنبــً إلــى جنــب 
فــي المجتمــع المدنــي ويتــم تســهيل ذلــك مــن خــال 
ــي  ــة ف ــتاذة/ زين ــاركت األس ــد ش ــات. ولق ــل بالمؤسس العم
تخطيــط وهيكلــة مركــز أســوان للقلــب وذلــك بالعمــل 
كانــت  وهكــذا  التنفيذيــة  اللجنــة  مــع  الوثيــق  بالتعــاون 
قــادرة علــى اكتســاب المزيــد مــن الخبــرات فــي مجــال إدارة 

المستشــفيات. 

وباإلضافــة إلــى دورهــا فــي المؤسســة فــإن األســتاذة/ زينــة 
 Teach»عضــو بمجلــس أمنــاء مؤسســة التعليــم فــي مصــر
for Egypt« وهــي أمينــة صنــدوق مؤسســة مــروة فايــد التــي 
تنظــم حمــات لجمــع لعــب األطفــال. ولقــد تطوعــت فــي 
عــدد مــن المنظمــات اإلنســانية والدوليــة مثــل سلســلة 
بالمملكــة  األمــل  وجســر  المتحــدة  بالمملكــة  األمــل 
ــادرة  ــق مب ــي فري ــو ف ــً عض ــة أيض ــتاذة/ زين ــدة، األس المتح

ــل.  ــزام بالعم ــل االلت ــن أج ــة م ــون العالمي كلينت

تتابــع األســتاذة/ زينــة حاليــً دراســتها لدرجــة الماجســتير 
فــي السياســات الصحيــة فــي كليــة أمبريــال كولــدج بلنــدن 
الجامعــة  البكالوريــوس مــن  وقــد حصلــت علــى درجــة 

األمريكيــة بالقاهــرة.

األستاذة / زينة توكل 
مديرة العمليات - عضو بحكم المنصب

مســيرته  وبــدأ  كطبيــب  تــدرب  زكريــا  محمــد  الدكتــور 
المهنيــة كطبيــب فــي قســم العنايــة المركــزة. انضــم 
الدكتــور زكريــا إلــى مركــز أســوان للقلــب فــي عــام ٢٠١٠ 
رئيــس  ليكــون  ترقيتــه  وتــم  المركــزة  بالرعيــة  كطبيــب 

للبالغيــن. المركــزة  العنايــة  وحــدة 

أســوان  مركــز  فــي  عملــه  فتــرة  خــال   ، زكريــا  الدكتــور 
للقلــب أظهــر اهتمامــه بالجوانــب اإلداريــة لذلــك انضــم 
ــام .  ــدة ع ــفى لم ــر مستش ــب مدي ــق اإلداري كنائ ــى الفري إل
ــي  ــز. و ف ــر المرك ــب مدي ــغل منص ــا يش ــور زكري ــا الدكت حالي
الســنوات الثــاث الماضيــة أكمــل فيهــا الماجســتير فــي 
الخدمــات اللوجســتية و إدارة المستشــفيات مــن جامعــة 
االكاديميــة البحريــة ودبلــوم إدارة الجــودة الشــاملة مــن 

الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة .

الدكتور / محمد زكريا 
مدير المستشفى 

يهــدف عمــل الدكتــورة / ياســمين عجيــب بمركــز أبحــاث 
القلــب بأســوان إلــى فهــم دور المحــددات الجزيئيــة ألمراض 
ــرض  ــببات الم ــن مس ــز بي ــع التميي ــفاء م ــات الش ــب وآلي القل
وظهــوره ومــدى انتشــاره بيــن الســكان المصرييــن وســكان 
تطويــر  فــي  المســاهمة  هــو  وهدفهــا  أفريقيــا.  شــمال 
إســتراتيجية قويــة للوقايــة مــن األمــراض واســتراتيجيات 
مخصصــة  أدويــة  وتقديــم  وانتشــارها  األمــراض  توقــع 

مناســبة لشــمال أفريقيــا. 

ولقــد درســت الدكتــورة / ياســمين عجيــب الطــب الجزيئــي 
والتكنولوجيــا الحيويــة بجامعــة التكنولوجيــا فــي ميونيــخ 
ــي  ــوراه ف ــة الدكت ــي درج ــت عل ــا و حصل ــي ألماني )TUM( ف
علــوم الجزيئيــة مــن جامعــة التكنولوجيــا فــي ميونيــخ. 
التركيــز علــى فهــم  وكان عملهــا الســابق يقــوم علــى 
ــرات المرضيــة البروتينيــة  اآلليــات الجزيئيــة للعمليــات والمؤث
ــد  ــاب. ولق ــور األعص ــببة بدم ــة المس ــراض العصبي ــل األم مث
 DAAD زمالــة  مثــل  الجوائــز  مــن  العديــد  علــى  حصلــت 
ــية.  ــوث الهندس ــوم والبح ــة للعل ــباب والزمال ــن الش للباحثي
تعينهــا  تــم  فلقــد  األلمانيــة  التميــز  مبــادرة  إطــار  وفــي 
كمستشــارة علميــة لرئيــس جامعــة TUM فــي مجــاالت 

علــوم الحيــاة والتحالفــات اإلســتراتيجية الدوليــة. 

ــر البحــوث الجزيئيــة  الدكتــورة / ياســمين عجيــب نائــب مدي
تســاهم  وهــي  األبحــاث(  )مركــز  للقلــب  أســوان  بمركــز 
فــي تنفيــذ إســتراتيجية أبحــاث مركــز أســوان للقلــب والتــي 
الســكانية  العلــوم  مــن  متصلــة  سلســلة  مــن  تتكــون 
والتــي  البحثيــة  األساســية  والعلــوم  العلمــي  والبحــث 
تســتهدف عــددًا كبيــرًا مــن األمــراض المعقــدة فــي مجــال 

القلــب واألوعيــة الدمويــة فــي المنطقــة. 

الدكتورة / ياسمين عجيبدكتورة مهندسة / هبة عجيب

الدكتــورة / هبــة عجيــب نائــب مديــر األبحــاث بمركــز أســوان 
ــوان  ــز أس ــا لمرك ــذ انضمامه ــوث(. ومن ــز البح ــب )مرك للقل
للقلــب ســنة ٢٠١٤ أنشــأت مختبــر الهندســة الطبيــة الحيويــة 
ــب  ــوان للقل ــز أس ــاث مرك ــج أبح ــار برنام ــي إط ــكار. وف واالبت
ــع  ــق م ــاون الوثي ــل بالتع ــا تعم ــي، فإنه ــل واالنتقال المتكام
ووظيفــة  بنيــة  لتحليــل  يعقــوب  مجــدي   / البروفيســور 
ــراض  ــة وأم ــراض الخلقي ــاالت األم ــف مج ــي مختل ــب ف القل
البالغيــن. وتعمــل أيضــً بالتعــاون مــع المجموعــات الدوليــة 
فــي إمبرايــال كولــدج، لنــدن ويونيفرســتي كولــدج بلنــدن 
بالقاهــرة  األمريكيــة  والجامعــة   AG ســيمينز  وشــركة 
ــز  ــة بمرك ــة الحيوي ــة الطبي ــق الهندس ــدف فري ــا . وه وغيره
وأنمــاط  الظاهريــة  األنمــاط  تحديــد  هــو  للقلــب  أســوان 
االنســداد فــي مختلــف األمــراض وكذلــك تحســين التقنيــات 
الجراحيــة وباســتخدام التقســيم لقطاعــات ثاثيــة األبعــاد 
ــن أدوات  ــا م ــوائل )CFD( وغيره ــاب الس ــات حس وديناميكي
التصويــر المتقدمــة )مثــل تدفــق ٤D CMR(. والدكتــورة / 
هبــة عجيــب حاصلــة أيضــً علــى الزمالــة الشــرفية لألبحــاث 
كولــدج  إمبريــال  فــي  والرئــة  للقلــب  الوطنــي  بالمعهــد 

ــرة.  ــة بالقاه ــة األمريكي ــاعد بالجامع ــتاذ مس ــدن وأس بلن

الهندســة  عجيــب  هبــة   / الدكتــورة  درســت  ولقــد 
 )TUM( الميكانيكيــة بجامعــة التكنولوجيــا فــي ميونيــخ
فــي ألمانيــا مــع التركيــز علــى المحــاكاة العدديــة وهندســة 
الســيارات وقامــت بإجــراء أبحــاث فــي قســم الديناميــكا 
ــك  ــد ذل ــخ. وبع ــي ميوني ــركةAG  BMW ف ــي ش ــة ف الهوائي
عملــت بصفتهــا عالمــة أبحــاث فــي مجــال التكنولوجيــا 
الدقيقــة وتكنولوجيــا األجهــزة الطبيــة وأيضــً بجامعــة 
التكنولوجيــا بميونيــخ. وكانــت رســالة الدكتــوراه الخاصــة 
وآليــة  التكيفيــة  األنســجة  اســتيعاب  تطويــر  تتنــاول  بهــا 
وذلــك  التدخليــة  الجراحــة  مــن  األدنــى  للحــد  االندمــاج 
ــة  ــاذج األولي ــدودة والنم ــر المح ــاليب العناص ــتخدام أس باس
أســوان  فــي  القلــب  لمركــز  االنضمــام  وقبــل  الســريعة. 
عملــت الدكتــورة / هبــة عجيــب بجامعــة التكنولوجيــا فــي 
ــر العــام والعضــو المنتــدب  برليــن فــي وظيفــة نائــب المدي

ــر. ــي مص ــة ف ــي الجون ــا ف ــة له ــة التابع ــي الجامع ف

نائب مدير البحوث الجزيئيةنائب المدير ألبحاث الهندسة الطبية الحيوية واالبتكار.

بروفيسور سير / مجدي يعقوب، 
رئيس لجنة اإلدارة

الدكتور/ أحمد الجندي، 
نائب المدير للبحوث اإلكلينيكية

لجنة إدارة مركز البحوث بأسوان 
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الدكتــور / الجنــدي استشــاري أمــراض القلــب ورئيــس قســم 
أمــراض القلــب بمركــز أســوان للقلــب. وهــو أيضــً محاضر أول 
ــال  ــة فــي إمبري فخــري فــي للمعهــد الوطنــي للقلــب والرئ
زائــر  لنــدن، المملكــة المتحــدة، وأســتاذ مســاعد  كولــدج 
بكليــة العلــوم والهندســة بالجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة. 

تابــع  حيــث  القاهــرة  بجامعــة  الجنــدي   / الدكتــور  درس 
الماجســتير  العليــا وحصــل علــى درجتــي  أيضــً دراســاته 
والدكتــوراه فــي طــب القلــب واألوعيــة الدمويــة. وهــو عضــو 
المتحــدة منــذ ٢٠٠٧  بالمملكــة  الملكيــة لألطبــاء  بالكليــة 
ــو  ــذ ٢٠١٥. وه ــب من ــراض القل ــة ألم ــة األمريكي ــل الكلي وزمي
ــات  ــج المرضــى البالغيــن والذيــن يعاونــون مــن اضطراب يعال
قلبيــة مختلفــة ومتخصــص فــي أمــراض القلــب التداخليــة 
التاجيــة  الشــرايين  وظائــف  بعلــم  خــاص  اهتمــام  مــع 
والتصويــر داخــل الشــريان التاجــي واالنســداد الكلــي المزمن 

وتدخــات صمامــات القلــب عبــر القســطرة. 

مديــر  نائــب  منصــب  حاليــً  الجنــدي   / الدكتــور  ويشــغل 
ــر  ــه أكث ــاث ولدي ــوان لألبح ــز أس ــة بمرك ــوث اإلكلينيكي البح
مــن ٣٠ بحــث منشــور فــي مجــات علميــة ، كمــا أنــه شــارك 
الوعائــي.  القلــب  طــب  عــن  دراســي  مرجــع  تأليــف  فــي 
وهــو عضــو بلجنــة إدارة مركــز أســوان للقلــب منــذ ســنة 
٢٠١٠ وال يــزال يشــارك بكثافــة فــي التخطيــط االســتراتيجي 

بالمركــز.  الجــودة  وتحســين  اإلكلينيكيــة  والحوكمــة 

 الدكتور / أحمد الجندي

الدكتــور / عبــد العــال هــو المديــر الطبــي فــي مركــز أســوان 
للقلــب ورئيــس المؤسســة المصريــة للعــاج الطبــي عــن 
ُبعــد. والدكتور/عبــد العــال أحــد أبــرز خبــراء مصــر فــي مجــال 
ــين  ــاء المؤسس ــد األعض ــو أح ــال وه ــب لألطف ــراض القل أم
ــدي  ــة مج ــب، مؤسس ــوان للقل ــز أس ــي لمرك ــر الطب والمدي
كليــة  مــن  وتخــرج  القلــب،  وأبحــاث  ألمــراض  يعقــوب  
الطــب جامعــة القاهــرة وشــارك فــي وقــت الحــق فــي 
لألطفــال  بوســطن  مستشــفى  فــي  الدوليــة  الزمالــة 
ــدة  ــات المتح ــك بالوالي ــد كلين ــارد( وكليفان ــة هارف )جامع
ومستشــفى هارفيلــد بالمملكــة المتحــدة. ولقــد تنــاول 
الدكتــور / عبــد العــال مــن خــال مشــاركته فــي برامــج 
ــه  ــص وأوج ــي النق ــة، نواح ــة الخيري ــة الصحي ــام الرعاي ومه
خاصــة  وبصفــة  الصحيــة  الرعايــة  توفيــر  فــي  القصــور 
فــي المجتمعــات المحرومــة والنائيــة وفــي إطــار عملــه، 
عــن  الصحيــة  الخدمــات  فــي  الحــق  وقــت  فــي  اشــترك 
المؤسســة  تأســيس  فــي  اشــترك   ٢٠١٦ ســنة  وفــي  ُبعــد، 
المصريــة للطــب عــن ُبعــد )ETF( وأصبــح رئيســً لهــا. وتقــود 
المؤسســة المصريــة للطــب عــن ُبعــد )ETF( حاليــً العديــد 
مــن برامــج العــاج عــن ُبعــد داخــل مصــر و أفريقيــا مــع رؤيــة 
تتيــح اإلمكانيــة  بــأن تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات 
ــرع  ــة أس ــة صحي ــم رعاي ــة لتقدي ــة الصحي ــي الرعاي لمقدم
للســكان  والجــودة  التكلفــة  حيــث  مــن  فعالــة  وأكثــر 
الذيــن يعاونــون مــن نقــص الخدمــات. وهــو عضــو مؤســس 
القلــب  ألمــراض  المصريــة  لجمعيــة  الســابق  والرئيــس 
ــة  ــابق للجمعي ــس س ــب رئي ــس ونائ ــو مؤس ــة وعض الخلقي

 .)PACHDA( الخلقيــة  القلــب  ألمــراض  العربيــة 

الدكتور/وائل عبد العال
رئيس قسم أمراض القلب رئيس قسم جراحة القلب نائب الرئيس والمدير الطبي

الدكتور / أحمد عفيفي 

الدكتــور / عفيفــي هــو استشــاري جراحــة القلــب بمركــز 
ــاء  ــادة بن ــة إع ــاص بجراح ــام خ ــه اهتم ــب  و لدي ــوان للقل أس
فــي  الملكيــة  الجراحيــن  كليــة  زميــل  وهــو  الصمامــات، 
ألمــراض  األمريكيــة  الكليــة  وزميــل  المتحــدة  المملكــة 
القلــب منــذ ٢٠١٥. قــدم الدكتــور عفيفــي مســاهمات قيمــة 
فــي إنشــاء مركــز أســوان للقلــب و  »فريــق القلــب«  بالمركــز 
الــذي يعــد بمثابــة جوهــر الممارســة الطبيــة فــي المركــز. 
القلــب  جراحــة  قســم  حاليــً  عفيفــي   / الدكتــور  ويــرأس 
بمركــز آســوان للقلــب ومــازال مســئواًل عــن تحســين النتائــج 
بالتدريــب  عفيفــي   / الدكتــور  يهتــم  كمــا  اإلكلينيكيــة. 
ــذي  ــز و ال ــدم بالمرك ــن المق ــة الجراحي ــج زمال ــى برنام ويتول

يتضمــن المتدربيــن مــن جميــع أنحــاء مصــر. 

ــات  ــذي للعملي ــس التنفي ــو الرئي ــليمان ا ه ــد س ــيد/ أحم الس
ومديــر الشــؤون الماليــة فــي مؤسســة مجــدي يعقــوب 
للقلــب. حصــل الســيد/ ســليمان علــى درجــة البكالوريــوس 
 ، اإلنجليزيــة  اللغــة   - األعمــال  وإدارة  التجــارة  كليــة  مــن 
اعتمــاد  علــي  ســليمان  الســيد/  حصــل  حلــوان.  جامعــة 
ــي  ــي ف ــو جيرس ــة ، ني ــة الداخلي ــد الرقاب ــي معه ــو ف وعض

المتحــدة األمريكيــة. الواليــات 

واالستشــارات  للتدقيــق  كمديــر  ســليمان  الســيد  عمــل 
 ،  PwC كوبــرز  ووترهــاوس  برايــس  شــركة  فــي  التجاريــة 
حيــث قــام بالتدقيــق ، واالجتهــاد ، والتقييــم والتحقــق مــن 
الرقابــة الداخليــة ألكثــر مــن ٦٥ شــركة متعــددة الجنســيات 
ــة  ــركات المدرج ــن الش ــد م ــك العدي ــي ذل ــا ف ــة ، بم ومصري
ــًوا  ــال. كان عض ــاالت األعم ــف مج ــي مختل ــة ف ــي البورص ف
PwC وتــم اختيــاره  الفنيــة فــي  فــي لجنــة االستشــارات 
كمديــر للمراجعــة ومــدرب فــي PwC ، Phoenix، الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة.

حصــل الســيد ســليمان علــى تدريبــه علــى قانــون ســاربانيس 
أوكســلي )SOX( - وهــو قانــون اتحــادي للواليــات المتحــدة 
األمريكيــة فــي PwC Beirut وتــم تعيينــه ليكــون رئيــس 
فريــق يضمــن امتثــال الشــركات األمريكيــة العاملــة فــي 

مصــر.

ــة  ــة األمريكي ــة الوكال ــي لجن ــًوا ف ــليمان عض ــيد س كان الس
للتنميــة الدوليــة التــي وضعــت سياســات وإجــراءات مطبقــة 
فيمــا بعــد علــى العديــد مــن برامــج الوكالــة األمريكيــة 
ــن  ــاغ ع ــن اإلب ــا ع ــؤولة أيًض ــت مس ــة ، وكان ــة الدولي للتنمي
تمولهــا  التــي  المؤسســات  مــن  العديــد  امتثــال  مــدى 

الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة.

شــغل الســيد ســليمان منصــب مديــر الشــؤون الماليــة فــي 
 EFG ــركة ــركة لش ــة لش ــركة تابع ــي ش Ideavelopers ، وه
Hermes وكان عضــًوا فــي لجنــة االســتثمار فــي صنــدوق 
تنميــة التكنولوجيــا - وهــو صنــدوق قيمتــه ٥٠ مليــون دوالر 

ــا المبكــرة. يركــز علــى شــركات التكنولوجي

السيد / أحمد سليمان 
رئيس العمليات ومدير الشئون المالية

بروفيسور سير / مجدي يعقوب، 
رئيس لجنة اإلدارة

لجنة إدارة مركز أسوان للقلب

بروفيسور / مجدي إسحاق
 الرئيس التنفيذي باإلنابة
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مصــر  فــي  بــارز  قانونــي  ممــارس  الديــن  ســري   / الدكتــور 
الشــركات  فــي  عــام   ٣٠ خبــرة  ولــه  األوســط  والشــرق 
ومشــروعات  المشــاريع  وتمويــل  المصرفيــة  والخدمــات 
ــو  ــال. وه ــوق الم ــم وس ــة والتحكي ــة والخاص ــراكة العام الش
الديــن  ســري  شــركة  فــي  الرئيســي  والشــريك  المؤســس 

قانونييــن. مستشــارين  وشــركاه، 

التجــاري والبحــري  القانــون  الديــن أســتاذ  الدكتــور / ســري 
بجامعــة القاهــرة وهــو أيضــً أســتاذ زائــر لقانــون التنميــة 
االقتصاديــة بكليــة كويــن ميــري بجامعــة لنــدن وحاصل على 
درجــة الدكتــوراه فــي القانــون التجــاري الدولــي مــن كليــة 

ــدن. ــة لن ــد بجامع ــت فيل ــري و وس ــن مي كوي

ــري  ــور / س ــل الدكت ــد عم ــاص، فلق ــه الخ ــى عمل ــة إل باإلضاف
ــي  ــا ف ــة بم ــر تنفيذي ــة وغي ــة تنفيذي ــب عام ــي مناص ــن ف الدي
ذلــك رئيــس هيئــة ســوق المــال وعضــو مجلــس اإلدارة بالبنــك 
المركــزي المصــري والهيئــة العامــة لاســتثمار وأول صنــدوق 
ــز االســتثمار فــي مصــر. وهــو  مصري-أمريكــي رســمي لتعزي
يعمــل أيضــً فــي عــدة مناصــب مــن ضمنهــا رئيــس مجلــس 
إدارة شــركة ســوديك وهــي إحــدى شــركات التطويــر العقاري 

الرائــدة. 

الدكتور/هاني سري الدين 

إدارة  مجلــس  ورئيــس  مؤســس  هــو  المغربــي   / الدكتــور 
 ٣٤ )إجمالــي  للعيــون  مغربــي  ومراكــز  مستشــفيات 
ــيا.  ــا وآس ــط وأفريقي ــرق األوس ــي الش ــز( ف ــفى ومرك مستش
الشــبكة مــن مستشــفيات  تقــدم هــذه  وفــي كل عــام 
للعيــون ألكثــر مــن مليــون مريــض  رعايــة جيــدة  العيــون 
وتــؤدي أكثــر مــن ١٢٠،٠٠٠ عمليــة جراحيــة للحفــاظ علــى البصــر. 
ولقــد أســس أيضــً خمســة مستشــفيات ومراكــز للعيــون 
ــودان  ــن والس ــمال اليم ــش وش ــي بنجادي ــح ف ــدف للرب ال ته
العــاج  توفيــر  ويتــم  والكاميــرون.  ومصــر  لبنــان  وشــمال 
والجراحــة للمرضــى الفقــراء فــي جميــع هــذه المستشــفيات 

مجانــً مقابــل رســوم بســيطة. 

كمــا أســس مؤسســة مغربــي للعيــون )وهــي أول منظمــة ال 
تهــدف للربــح للوقايــة مــن فقــد البصــر( فــي الشــرق األوســط 
وشــارك فــي تأســيس مجلــة الشــرق األوســط لطــب العيــون 
وهــي المجلــة العلميــة الدوريــة الوحيــدة فــي طــب العيــون 

فــي منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا. 

ولقــد أســس الدكتــور / المغربــي المجلــس اإلفريقــي الشــرق 
لهــذا  رئيســً  وظــل   )MEACO( العيــون  لطــب  األوســطي 
المجلــس لمــدة ١٨ عــام، وهــو اآلن الرئيــس الفخــري لهــذا 
المجلــس مــدى الحيــاة. وهــو أيضــً نائــب الرئيــس الســابق 

 .)ICO( للمجلــس العالمــي لطــب العيــون

والدكتــور / المغربــي عضــو مجلــس اإلدارة فــي العديــد مــن 
المنظمــات التــي ال تهــدف للربــح بمــا فــي ذلــك مؤسســة 
المســتقبل لإلســكان وجامعــة النيــل فــي مصــر وســابقً 
فــي الصنــدوق المصــري للتنميــة االجتماعيــة، وهــو أيضــً 
رئيــس مجلــس أمنــاء المعهــد الســعودي للخدمــات الصحية 
ورئيــس مجلــس إدارة شــركة المنصــور والمغربــي لاســتثمار 
فــي  ســابق  إدارة  مجلــس  وعضــو  مصــر  فــي  والتنميــة 
مجلــس أمنــاء جامعــة جــون هوبكنــز فــي الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة. 

الدكتور / عاكف المغربي 

ولقــد كان اهتمامــه الكبيــر بمكافحــة فقــد البصــر فــي 
البــاد الناميــة واضحــً وفعــااًل وأساســيً فــي تأســيس االتحــاد 
الدولــي لبنــوك العيــون. ولقــد تبــرع شــخصيً بســتة مــن بنوك 
العيــون إلــى مختلــف البــاد العربيــة وأوروبا الشــرقية. وحصل 
أيضــً علــى كرســي األســتاذية للوقايــة مــن فقــد البصــر فــي 
معهــد ويلمــر للعيــون بجامعــة جــون هوبكينــز وهــو أيضــً 
عضــو ســابق فــي المجلــس االستشــاري ألمنــاء معهــد ويلمــر 

للعيــون، الواليــات المتحــدة األمريكيــة. 

ولقــد عمــل أيضــً وألقــى المحاضــرات فــي ٢٣ دولــة فــي 
جميــع أنحــاء العالــم ولديــه فــي رصيــده ٣٠ دراســة منشــورة 

فــي هــذا المجــال. 

ولقــد حصــل علــى العديــد مــن الجوائــز الدوليــة والتقديــرات 
وشــمل ذلــك درع العمــل المتميــز فــي القضايــا اإلنســانية من 
الصليــب األحمــر ســنة ١٩٩٧ وميداليــة الصحــة العامــة لعمداء 
ــم  ــنة ٢٠٠٠ وت ــز لس ــون هوبكين ــة ج ــن كلي ــة م ــة العام الصح
اختيــاره طبيــب العــام فــي العالــم العربــي مــن قبــل جمعية 
الدكتــور  حصــل   ٢٠٠٣ ســنة  وفــي  الدوليــة.  العــام  الــرأي 
األكاديميــة  مــن  األعلــى  اإلنجــاز  جائــزة  علــى  المغربــي   /

 .)AAO( ــون ــب العي ــة لط األمريكي

الشــرف  وســام  علــى  المغربــي   / الدكتــور  حصــل  ولقــد 
ــام  ــنة ١٩٩٣ ووس ــنغال س ــس الس ــل رئي ــن قب ــادج( م ــون ب )الي
االســتحقاق مــن قبــل ملــك األردن الراحــل ســنة ١٩٩٧ وحصــل 
ــنة  ــودان س ــس الس ــل رئي ــن قب ــن م ــام النيلي ــى وس ــً عل أيض
١٩٩٨ ووســام أرز لبنــان مــن قبــل رئيــس لبنــان ســنة ٢٠٠١ وحصل 
أيضــً علــى وســام رئيــس تونــس ســنة ٢٠٠٣ وجائــزة الميداليــة 

الذهبيــة لجمعيــة طــب العيــون الجزائريــة ســنة ٢٠٠٤.

السيدة / مروة سعيد 
عضــو    - يعقــوب  مجــدي  لمؤسســة  التنفيــذي  المديــر 

المنصــب  بحكــم 

تحمــل الســيدة / مــروة ســعيد درجــة البكالوريــوس فــي 
األدب اإلنجليــزي مــن جامعــة نيامــي، غــرب أفريقيــا حيــث كان 
والدهــا يعمــل بصفتــه الســفير المصــري. والتحقــت الســيدة 
ــى  ــنة ١٩٨١. وعل ــس س ــركة زيروك ــل بش ــعيد للعم ــروة س / م
ــروة  ــيدة / م ــاركت الس ــا ش ــال عمله ــي مج ــام ف ــدى ٢٠ ع م
ــركات  ــتراتيجية للش ــط اإلس ــن الخط ــد م ــي العدي ــعيد ف س
ومــن بينهــا خطــة إدارة زيروكــس )XMM(. ولقــد شــمل هــذا 
النمــوذج العديــد مــن عمليــات األعمــال التجاريــة والتــي تمــت 
ــي  ــوات ف ــى الفج ــرف عل ــق للتع ــل المتعم ــال التحلي ــن خ م
معاييــر زيروكــس فــي جميــع أنحــاء العالــم وبنــاًء عليــه يتــم 

ــوات.  ــذه الفج ــة ه ــراءات لتغطي ــة اإلج صياغ

ولقــد تلقــت تدريبــً إداريً مكثفــً فــي دورات القيــادة والجودة. 
وخــال مســيرتها المهنيــة فلقــد شــاركت أيضــً فــي العديــد 
ــو،  ــياد INSEAD )فونتينبل ــة إنس ــي جامع ــن دورات اإلدارة ف م
للعمليــات  كمديــرة  المهنيــة  مســيرتها  وخــال  فرنســا(. 
ــادي  ــزة ن ــازت بجائ ــس ف ــركة زيروك ــي ش ــال ف ــر األعم وتطوي
الرؤســاء لســبع ســنوات متتاليــة نظــًرا النجازاتهــا التــي تجاوزت 

أهــداف شــركة زيروكــس. 

ولقــد شــغلت الســيدة / مروة ســعيد منصــب المديــر القطري 
لشــركة النيــل والبوســفور للتجــارة وتجــارة التجزئــة وهــي 
شــركة مشــتركة بيــن مجموعــة بوينــر جــروب فــي تركيــا 
وهــي أكبــر مشــغل لتجــارة المــواد غيــر الغذائيــة )صناعــة 
األزيــاء( ومجموعــة طلعــت مصطفــى فــي مصــر. ولقــد 
كانــت / الســيدة مــروة ســعيد مســئولة عــن النجــاح التجــاري 

ــركة.  ــي الش ــة ف ــف اإلداري ــال الوظائ ــن خ ــركة م للش

بروفيسور/ مجدي إسحاق
رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي باإلنابة

الدكتور / أحمد شوقي 
السيد / محمد الحمامصي 

السيد / معتز األلفي 
السفير / جهاد ماضي 

اللجنة التنفيذية لمؤسسة مجدي يعقوب 
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السفير/جهاد ماضي 

ــق  ــي فري ــو ف ــً كعض ــي حالي ــاد ماض ــفير / جه ــل الس يعم
خبــراء األمــم المتحــدة المعنــي بحقــوق الطفــل منــذ ســنة 
اســتيفاء  متابعــة  عــن  مســئولة  المجموعــة  وهــذه   ،٢٠١١
بشــأن  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  فــي  األطــراف  الــدول 
وإصــدار  االتفاقيــة  بموجــب  اللتزاماتهــا  الطفــل  حقــوق 
ــاكات  ــد انته ــكاوي ض ــي الش ــً تلق ــدول وأيض ــات لل التوصي

حقــوق األطفــال والتحقيــق فيهــا. 

وخــال فتــرة عملــه الدبلوماســي، شــغل الســفير / ماضــي 
مناصــب مختلفــة فــي الخــارج وفــي المقــر الرئيســي لــوزارة 
الخارجيــة فــي القاهــرة بمــا فــي ذلــك عملــه كســفير لــدى 
ــة الهنــد )١٩٩٨ – ٢٠٠٢( وســفير للمملكــة المتحــدة  جمهوري
ــن  ــد م ــي العدي ــر ف ــل مص ــى تمثي ــة إل )٢٠٠٤ – ٢٠٠٨( باإلضاف

المؤتمــرات الدوليــة واإلقليميــة. 

الســفير / ماضــي حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي 
ــة  ــمس ودرج ــن ش ــة عي ــن جامع ــي م ــة واألدب األلمان اللغ

ــمس.  ــن ش ــة عي ــن جامع ــون م ــي القان ــوس ف البكالوري

ــو  ــس اإلدارة والعض ــس مجل ــو رئي ــي: ه ــز األلف ــيد/ معت الس
إحــدى  الكويتيــة،  المصريــة  القابضــة  للشــركة  المنتــدب 
والتــي  مصــر  فــي  المباشــر  االســتثمار  شــركات  أكبــر 
تتركــز اســتثماراتها فــي العديــد مــن المجــاالت الحيويــة 
مثــل المرافــق واألســمدة والبتروكيماويــات وتوزيــع الغــاز 
والتأميــن. وهــو أيضــً الرئيس المؤســس لمجموعــة أمريكانا 

الكويــت. لألغذيــة- 

البشــرية  للتنميــة  األلفــي  مؤسســة  أنشــأ  وقــد  هــذا 
والتدريــب  التعليــم  خــال  مــن  للمســاعدة  واالجتماعيــة 
فــي اكتشــاف قــادة المســتقبل مــن بيــن الشــباب المصــري. 
عــاوة علــى ذلــك، قــام بتأســيس وتولــي أدوارًا قياديــة فــي 
العديــد مــن المؤسســات غيــر الحكوميــة غيــر الهادفــة 
والرعايــة  التعليــم  مجــاالت  فــي  تعمــل  والتــي  للربــح 

المجتمــع.  وتنميــة  الصحيــة 

السيد/معتز األلفي 

ــنة ١٩٣٩ ودرس  ــر س ــي مص ــام ف ــم ع ــور / عاص ــد الدكت ول
االقتصــاد فــي جامعــة هــال فــي المملكــة المتحــدة، قبــل 
أن يعمــل محاســبً فــي شــركة تمبســت ديــزل وفــي ســنة 
١٩٨١ اســتخدم قرضــً للبــدء فــي شــراء الشــركة. وفــي نهايــة 
المطــاف قــام بإعــادة تســمية الشــركة باســم شــركة عــام 
البحريــة واســتطاع أن يقــود الشــركة نحــو النجــاح العالمــي. 
وتــم وضــع اســم الدكتــور / عــام وابنــه فــي قائمــة األغنيــاء 
لســنة ٢٠١٠ فــي  مجلــة الصنــداي تايمــز االنجليزيــة، وفــي 
ســنة ٢٠٠٦ تــم اختيــاره كأفضــل رجــل أعمــال فــي المملكــة 
المتحــدة لنفــس العــام مــن قبــل شــركة أرنســت أنــد يونــج. 
والدكتور/عــام هــو مالــك ورئيــس مجلــس إدارة نــادي كــرة 

القــدم هــال ســيتي. 

الدكتور / عاصم عام 

بيكــو  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  هــو  ديــاب   / الســيد 
لخدمــات الطاقــة وهــي شــركة خدمــات بتروليــة رائــدة فــي 
مصــر. ففــي ينايــر ســنة ٢٠١٦ انتقــل لرئاســة بيكــو لخدمــات 
فــي  البتروليــة  للخدمــات  الشــركة  فــرع  وهــي  الطاقــة 
مجموعــة بيكــو حيــث يعمــل بصفتــه الرئيــس التنفيــذي 
ويقــوم بــإدارة أنشــطة الشــركة فــي مصــر والمكســيك 
يشــغل  كان  المنصــب  هــذا  وقبــل  المتحــدة.  والواليــات 
وظيفــة العضــو المنتــدب لشــركة بيكــو العالميــة للبتــرول 
ــنة  ــذ س ــاج من ــب واإلنت ــو للتنقي ــة بيك ــرع مجموع )PIP( – ف
وقامــت  قيادتــه  تحــت  الشــركة  توســعت  ولقــد   .٢٠٠٣
بتوســيع عملياتهــا ســواء فــي المناطــق البحريــة أو فــي 
عشــرة  بنســبة  وإنتاجهــا  احتياطاتهــا  لزيــادة  اليابســة 
أضعــاف. وكجــزء مــن الخطــة اإلســتراتيجية. فلقــد أعــاد 
 PIP أيضــً توجيــه عمليــات الشــركة لكــي تصبــح شــركة
)بيكــو العالميــة للبتــرول( شــركة متخصصــة فــي إعــادة 
للبتــرول والغــاز،  الحقــول الصغيــرة والمتوســطة  تطويــر 
ــب  ــة  للتنقي ــركة مصري ــر ش ــوم أكب ــركة PIP الي ــر ش وتعتب
عــن البتــرول واإلنتــاج E&P فــي مصــر وبمعــدل إنتــاج يومــي 
 )BOEPD( ــا ــرول يومًي ــل بت ــئ لبرمي ــى ٤٠،٠٠٠ مكاف ــد عل يزي
ــول  ــر حق ــادة تطوي ــاد إلع ــي الب ــدة ف ــركة الرائ ــر الش وتعتب
ــعت  ــد توس ــن لق ــك الحي ــذ ذل ــً. ومن ــة فعلي ــرول القائم البت
شــركة PIP فــي عملياتهــا لتشــمل حقــول البتــرول فــي 

ورومانيــا. المكســيك 

ــى  ــل عل ــو ١٩٩٨ وحص ــي يوني ــاب ف ــيد / دي ــرج الس ــد تخ ولق
مــن  الميكانيكيــة  الهندســة  فــي  العلــوم  بكالوريــوس 
الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة وفــي وقــت الحــق مــن نفس 

ــر.  ــي مص ــو ف ــركة بيك ــى ش ــم إل ــام انض الع

الغــاز  اتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  ديــاب   / الســيد 
رئيــس مجلــس إدارة شــركة  نائــب  المصــري، وهــو أيضــً 
األهلــي للتنميــة واالســتثمارات )ADI( وهي شــركة لألســهم 
وعضــو  مصــر  فــي  اســتثمارات  لهــا  الخاصــة  والملكيــة 
مؤســس وعضــو مجلــس إدارة فــي شــركة القاهــرة الماليــة 
ــات  ــي الخدم ــة ف ــركة متخصص ــي ش ــة )CFH( وه القابض
الجمعيــات  مــن  العديــد  فــي  عضــو  أنــه  كمــا  الماليــة. 
رجــال  بمــا فــي ذلــك جمعيــات  االقتصاديــة فــي مصــر 
األمريكيــة  التجاريــة  )EBA( والغرفــة  المصرييــن  األعمــال 

.)YPO( الشــاب  المديــر  وهيئــة   )AMCHAM(

السيد / توفيق دياب

١٣
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ــل  ــرة وحص ــة القاه ــن جامع ــي م ــيد / الحمامص ــرج الس تخ
الكهربائيــة  الهندســة  فــي  البكالوريــوس  شــهادة  علــى 
ســنة ١٩٦٧، وحصــل الحقــً علــى درجــة الماجســتير فــي 
الفنــون والعمــارة اإلســامية ســنة ١٩٩٢. لقــد كان للســيد 
/ الحمامصــي دورًا مهنيــً متميــزًا لــدى شــركة IBM حيــث 
تــم تعينــه كمديــر عــام شــركة IBM مصــر والمســئول عــن 
ــم  ــام ١٩٨٢ ت ــي ع ــنة ١٩٧٩. وف ــودان س ــر والس ــة مص منطق
تعينــه فــي المقــر الرئيســي لشــركة IBM أوروبــا فــي باريــس، 
وعــاد إلــى مصــر بعــد ذلك لقيــادة توســع IBM مصر الســريع 
فــي الســوق المتناميــة. وفــي ســنة ١٩٩٧ أســس الســيد / 
الحمامصــي شــركة ميجاكــوم المتخصصــة فــي خدمــات 
االستشــارات اإلداريــة واألعمــال. وفــي ١٩٩٩ تولــى الســيد / 
الحمامصــي منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة فودافــون 
مصــر. وفــي مايــو ٢٠٠٢ أصبــح نائبــً لرئيــس مجلــس إدارة 
شــركة فودافــون مصــر ويشــغل حاليــً منصــب العضــو 
المنتــدب لشــركة ميجاكــوم لاستشــارات. ويعمــل الســيد 
العديــد  فــي  إدارة  مجلــس  كعضــو  حاليــً  الحمامصــي 
ــرة  ــك القاه ــر وبن ــك مص ــك بن ــي ذل ــا ف ــات بم ــن المؤسس م
وشــركة رايــة القابضــة وغيرهــا ويعمــل فــي مجلــس األمنــاء 
فــي عــدد مــن المنظمــات الخيريــة والتنمويــة، بمــا فــي ذلــك 
ــر  ــك مص ــة بن ــها ومؤسس ــي يرأس ــون الت ــة فوداف مؤسس

ــا.  وغيره

الدكتور / أحمد شوقي 
األمين العام

السيد / محمد الحمامصي 
أمين الصندوق

كان الدكتــور / أحمــد مصطفى شــوقي الشــريك األساســي 
اإلداري فــي شــركة مصطفــى شــوقي وشــركاه )مــازارس( 
منــذ ســنة ١٩٩٢، ولقــد شــارك الدكتــور / شــوقي فــي تطويــر 
ــع  ــل م ــد عم ــر. ولق ــي مص ــبة ف ــق والمحاس ــر التدقي معايي
ــة  ــم ومراجع ــات التقيي ــيد سياس ــال لترش ــوق الم ــة س هيئ
حســابات الوحــدات االئتمانيــة. ولقــد عمــل بصفتــه الشــريك 
شــوقي  أندرســون  أرثــر  شــركة  فــي  المكتــب  إدارة  فــي 
وشــركاه مــن ســنة ١٩٨١ حتــى ســنة ١٩٩٢ وكبيــر المدققيــن 
فــي أرثــر أندرســون )لنــدن، المملكــة المتحــدة( مــن ١٩٧٨ 
ــة  ــة األمريكي ــج اإلدارة EDP، بالجامع ــر برنام ــى ١٩٨١. ومدي إل
تنفيــذي  ومستشــار   ١٩٧٨ حتــى   ١٩٧٦ مــن  بالقاهــرة 
للشــركة الصناعيــة لاســتخاص مــن ١٩٧٥ إلــى ١٩٧٨ وكبيــر 
ــن ١٩٦٧  ــوث م ــي للبح ــز القوم ــات بالمرك ــي العملي مهندس
إلــى ١٩٧٥. وهــو يعمــل كمديــر غيــر تنفيــذي فــي شــركة 
المقاوليــن العــرب )عثمــان أحمــد عثمــان وشــركاه( ويشــغل 
منصــب مديــر الجمعيــة المصريــة للمحاســبين والمراجعيــن 

ــة. ــب المصري ــة الضرائ ــن وجمعي الماليي

وكان الدكتــور/ شــوقي أحــد األعضــاء المؤسســين لغرفــة 
التجــارة األمريكيــة فــي مصــر وشــغل منصــب رئيســها مــن 
١٩٩٧ حتــى ١٩٩٩. كمــا شــغل أيضــً منصــب نائــب الرئيــس 
التنفيــذي وأميــن الصنــدوق ونائــب رئيــس البرنامــج بالغرفــة 
الدكتــور/ تحــدث  ولقــد  مصــر.  فــي  األمريكيــة  التجاريــة 

شــوقي فــي العديــد مــن المؤتمــرات رفيعــة المســتوى 
فــي برنامــج الخصخصــة فــي مصــر ســواء فــي مصــر أو 
فــي الخــارج؛ فــي لنــدن ونيويــورك وواشــنطن. وجامعــة 
ــل  ــن وحص ــي البحري ــدة وف ــات المتح ــي الوالي ــتانفورد ف س
علــى درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة 

عيــن شــمس، القاهــرة، ١٩٧٨. 

ــدي  ــري التايلن ــس المص ــس المجل ــو رئي ــي ه ــور القريع دكت
ورئيــس الجمعيــة المصريــة السويســرية. 

 OTIS كان رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب لشــركة
للمصاعــد فــي مصــر، والمديــر العــام للشــركة المصريــة 
لتنميــة الصــادرات والمستشــار لرئيــس مجلــس إدارة بنــك 

ــري. ــادرات المص ــة الص تنمي

كمــا شــغل الدكتــور القريعــي منصــب رئيــس مجلــس إدارة 
شــركة الفطيــم مصــر والمديــر العام لشــركة النيــل للتجارة 
المناصــب  ، شــغل العديــد مــن  والهندســة. وقبــل ذلــك 
اإلداريــة العليــا فــي شــركة فايــزر مصــر باإلضافــة إلــى شــغل 

منصــب عضــو مجلــس إدارة الشــركة لســنوات طويلــة. 

أســس الدكتــور القريعــي لجنــة البيئــة داخــل جمعيــة رجــال 
األعمــال المصرييــن وهــو حاليــً رئيــس مجلــس إدارة اللجنــة. 
كمــا انتخــب الدكتــور القريعــي عضــو مجلــس إدارة جمعيــة 
رجــال األعمــال المصرييــن مرتيــن. وهــو عضــو فــي الغرفــة 
التجاريــة االمريكيــة منــذ إنشــائها وكان رئيــس لجنــة التجارة 

بهــا.

فــي  البكالوريــوس  درجــة  القريعــي  الدكتــور  يحمــل 
العلــوم السياســية مــن جامعــة ســانت غالــن فــي سويســرا 
ودكتــوراه فــي اإلدارة مــن جامعــة نيوشــاتل فــي سويســرا

السيدة / هالة زكي هاشم 

ــة  ــي المحكم ــم ف ــي هاش ــة زك ــيدة / هال ــن الس ــم تعيي ت
ــة المحاميــن  العليــا فــي مصــر ســنة ٢٠٠٢. وهــي عضــو نقاب
ــة  ــي وجمعي ــون الدول ــة للقان ــة المصري ــة والجمعي المصري
علــى  حصلــت  ولقــد  السويســرية.  المصريــة  الصداقــة 
 ١٩٧٩ ســنة  القاهــرة  جامعــة  مــن  الحقــوق  ليســانس 
وماجســتير الحقــوق مــن جامعــة هارفــارد ســنة ١٩٨٤. ولقــد 
حصلــت الســيدة / هالــة هاشــم علــى درجــة البكالوريــوس 
فــي العلــوم السياســية مــن الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة. 

الدكتور / علي القريعي 

١١
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بروفيســور ســير / مجــدي يعقــوب أســتاذ جراحــة القلــب 
ــة  ــي كلي ــة ف ــب والرئ ــي للقل ــد الوطن ــي المعه ــدر ف والص
إمبريــال كولــدج فــي لنــدن ومؤســس ومديــر أبحــاث مركــز 
 / بروفيســور  القلــب.  وأبحــاث  ألمــراض  يعقــوب  مجــدي 
ــر أبحــاث بمركــز  مجــدي يعقــوب هــو أيضــً مؤســس ومدي
هارفيلــد لعلــوم القلــب )معهــد مجــدي يعقــوب( فــي 
انجلتــرا، حيــث يشــرف علــى أكثــر مــن ٦٠ عاِلــم وطالــب فــي 
وتجديــد  القلــب  وصمامــات  األنســجة  هندســة  مجــاالت 
عضلــة القلــب وأجهــزة مســاعدة البطيــن األيســر الحديثــة 
وبيولوجيــا الخايــا الجزعيــة وأيضــً المرحلــة النهائية لفشــل 

ــب.  ــزرع القل ــة ب ــة الخاص ــاكل المناع ــب ومش القل

ــن  ــرج م ــر وتخ ــي مص ــوب ف ــدي يعق ــور / مج ــد بروفيس ول
كليــة الطــب جامعــة القاهــرة ســنة ١٩٥٧ وحصــل علــى 

بروفيسور سير / مجدي يعقوب
الرئيس الفخري

ولــد بروفيســور / مجــدي إســحاق فــي مصــر ســنة ١٩٤٧ وهــو 
مقيــم حاليــً فــي لنــدن، المملكــة المتحــدة. تخــرج مــن 
كليــة الطــب جامعــة عيــن شــمس فــي مصــر وحصــل علــى 
التدريــب كجــراح للعظــام والعمــود الفقــري فــي المملكــة 
المتحــدة. وخــال مســيرته الطبيــة فلقــد كان رائــدًا فــي 
مجــال جــوارب الضغــط المتدرجــة علــى األطــراف الســفلية 
والتــي تقلــل مــن مخاطــر واحتمــاالت اإلصابــة بجلطــات 
هــذه  وتســتخدم  الرئــوي،  واالنســداد  العميقــة  األوردة 
الجــوارب حاليــً فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي جميــع أنــواع 

ــة.  ــات الجراحي العملي

أساســي  دور  إســحاق  مجــدي   / للبروفيســور  كان  ولقــد 
ــة  ــاد الرعاي ــوص اعتم ــزو ٩٠٠١ بخص ــهادة األي ــاد ش ــي اعتم ف
كزميــل  نظرائــه  قبــل  مــن  اختيــاره  تــم  وقــد  الصحيــة 
ــس  ــً بتدري ــوم أيض ــو يق ــارتر، وه ــد اإلدارة تش ــرفي لمعه ش
إدارة  ماجســتير  لطــاب  الصحيــة  الرعايــة  اقتصاديــات 
ــجو  ــة جاس ــي مدين ــان ف ــب فريم ــه لق ــم منح ــال وت األعم

لمــا قدمــه مــن خدمــات فــي مجــال العمــل المدنــي. 

فــي  قضــاة  وكبيــر  محكــم  أيضــً  إســحاق   / بروفيســور 
النزاعــات بيــن مــزودي خدمــات الرعايــة الصحيــة الخاصــة 
والحكوميــة فــي المملكة المتحــدة. ولقد كان البروفيســور 
بيــن  الشــراكة  فــي  المشــاركين  أوائــل  أحــد  إســحاق   /
ــة  ــع الخدم ــترك م ــاص )PPP( واش ــام والخ ــن الع القطاعي
الصحيــة الوطنيــة البريطانيــة فــي ثاثــة مشــروعات رئيســية؛ 
جامعــة  فــي  العصبيــة  العلــوم  معهــد  ذلــك  فــي  بمــا 
الجمعيــة  رئيــس  هــو  إســحاق   / البروفيســور  بريســتون. 
رئيــس  نائــب  و  المتحــدة  المملكــة   – المصريــة  الطبيــة 
الجمعيــة المصريــة البريطانيــة وهــو عضــو فــي معهــد 
لنــدن  معهــد  فــي  اإلشــراف  ومجلــس   )IOD( المديريــن 
ــد  ــحاق أح ــدن. البروفيسور/إس ــة لن ــط بجامع ــرق األوس للش
رواد األعمــال فــي مجــال الرعايــة الصحيــة فــي المملكــة 
ــة  ــدر بقيم ــروة تق ــال ث ــه لألعم ــت ريادت ــد حقق ــدة وق المتح
والرئيــس  المؤســس  وهــو  إســترليني،  جنيــه  مليــون   ٨٠٠
التنفيــذي الســابق لمجموعــة ســكوت كيــر وكريســتاكير 
ــث  ــت هيل ــة كوفنن ــة الصحي ــة الرعاي )ش.ذ.م.م.( ومجموع
ــة  ــذي لمجموع ــس التنفي ــب الرئي ــً منص ــغل حالي ــر ويش كي

أوبتــف جــروب.

بروفيسور / مجدي إسحاق
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي باإلنابة

لقــد فقدنــا مــع عميــق األســف رئيســنا الســفير /  شــاكر 
ــذا  ــة ه ــن رؤي ــن م ــل أن يتمك ــارس ٢٠١٨ قب ــخ ٢٩ م بتاري
التقريــر. الســفير / شــاكر كان أحــد مؤسســينا وكان 
رئيســنا منــذ تأســيس المؤسســة ونحــن ممتنــون دائمــً 

لــكل مــا قدمــه مــن جهــود وإلهــام. 

 الســفير / محمــد شــاكر رئيــس المجلــس المصــري للشــئون 
الخارجيــة – وهــي منصــة مصريــة تمثــل المجتمــع المدنــي 
المصــري وســاهم بخبرتــه فــي مناقشــة القضايــا ونشــر 
لمؤسســة  رئيســً  أيضــً  كان  ولقــد  بهــا  العــام  الوعــي 

ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة. 

مســيرته  خــال  بــارزة  أدوارًا  شــاكر   / الســفير  قــاد  وقــد 
المملكــة  فــي  المصــري  الســفير  كان  حيــث  المهنيــة؛ 
المتحــدة مــن ســنة ١٩٨٨ وحتــى ســنة ١٩٩٧ كمــا شــغل أيضــً 
منصــب الســفير المصــري فــي النمســا وكان أيضــً المنــدوب 
المصــري الدائــم لــدى األمــم المتحــدة فــي فيينــا وكان 
ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــي الوكال ــس محافظ ــي مجل ــوًا ف عض

 .)IAEA( الذريــة 

ولقــد حصــل الســفير / شــاكر علــى درجــة البكالوريــوس في 
ــة  ــى درج ــً عل ــل أيض ــرة وحص ــة القاه ــن جامع ــون م القان
الدكتــوراه فــي العلــوم السياســية مــن المعهــد العالــي 

ــنة ١٩٧٥. ــف س ــة جني ــة بجامع ــات الدولي للدراس

 السفير  الراحل / محمد شاكر 
رئيس مجلس األمناء

مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب  للقلب

لنــدن وتــم تعيينــه كأســتاذ مســاعد فــي  التدريــب فــي 
ــب  ــة القل ــي جراح ــابق ف ــتاذ س ــو أس ــيكاغو. وه ــة ش جامع
والصــدر فــي المؤسســة البريطانيــة للقلــب )BHF( لمــدة 
أكثــر مــن عشــرين عامــً واستشــاري جراحــة القلــب والصــدر 
فــي مستشــفى هارفيلد مــن ١٩٦٩ وحتــى ٢٠٠١ والمستشــفى 
أســس   .٢٠٠١ إلــى   ١٩٨٦ مــن  برومبتــون«  »رويــال  الملكــي 
بروفيســور / مجــدي يعقــوب أكبــر برنامــج لزراعــة القلــب 
والرئــة فــي العالــم حيــث تــم بإجــراء أكثــر مــن ٢٥٠٠ عمليــة 
ــرة  ــات مبتك ــداد عملي ــً بإع ــام أيض ــد ق ــة. ولق ــب و رئ زرع قل

لعــدد مــن التشــوهات الخلقيــة المعقــدة فــي القلــب. 

حصــل البروفيســور / يعقــوب فــي مصــر علــى وســام قــادة 
النيــل العظمــي فــي ســنة ٢٠١١ هــي أرفــع وســام تقدمــه 
ــل  ــدة حص ــة المتح ــي المملك ــة. و ف ــر العربي ــة مص جمهوري
مــن  مقــدم  وســام  أعلــى  علــى  يعقــوب،   / البروفيســور 
صاحبــة جالــة الملكــة إليزابيــث فــي ســنة ٢٠١٤ وهــو وســام 
ــه فــي مجــال العمــل  االســتحقاق )Order of Merit(، لخدمات
الدمويــة.  واألوعيــة  القلــب  أمــراض  ومكافحــة  اإلنســاني 
ــه  ــل خدمات ــارس مقاب ــام الف ــب ووس ــى لق ــل عل ــد حص ولق
فــي مجــال الطــب والجراحــة ســنة ١٩٩١ وحصــل علــى زمالــة 
الجمعيــة  وزمالــة   ١٩٩٨ ســنة  الطبيــة  العلــوم  أكاديميــة 
ــاة  ــدى الحي ــزة م ــاز المتمي ــزة اإلنج ــنة ١٩٩٩ وجائ ــة س الملكي
اعترافــً وتقديــرًا بمســاهمته فــي الطــب والتــي تــم تقديمها 
للبروفيســور / يعقــوب مــن قبــل وزيرالدولــة للصحــة فــي 

ــنة.  ــس الس نف

أســس ســير/مجدي يعقــوب  مؤسســة ساســل األمــل فــي 
المملكــة المتحــدة  ســنة ١٩٩٥ والمخصصــة لعــاج األطفــال 
ــن  ــح م ــة للتصحي ــة القابل ــراض القلبي ــاالت األم ــن بح المصابي
البلــدان التــي مزقتهــا الحــروب والبــاد الناميــة وقــام بإنشــاء 
ــي  ــة ف ــب المحلي ــدات القل ــي وح ــث ف ــب والبح ــج للتدري برام

تلــك البلــدان. 

٩
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 المقدمة
ــراض  ــوب ألم ــدي يعق ــة مج ــه مؤسس ــغيله وتمويل ــوم بتش ــه وتق ــذي تملك ــي ال ــق الرئيس ــو المرف ــب ه ــوان للقل ــز أس مرك
وأبحــاث القلــب ولقــد حصــل مركــز أســوان للقلــب علــى االعتــراف والتقديــر اإلقليمــي والعالمــي كمركــز متميــز لعــاج وأبحــاث 

ــة.  ــة الدموي ــب واألوعي ــراض القل أم

للمؤسسة ثاثة أهداف رئيسية
١ - تقديم أحدث الخدمات الطبية المجانية للشعب المصري وبصفة خاصة للفئات المحرومة. 

٢ - تقديم التدريب لجيل من األطباء الشباب والعلماء والممرضات والفنيين بأعلى المعايير الدولية من مصر وخارجها. 

٣ - تطوير العلوم األساسية والبحوث التطبيقية كجزء ال يتجزأ من البرنامج.

إننــا نتحــدى أنفســنا ليــس فقــط للحفــاظ علــى مركــز التميــز 
ولكــن لاســتمرار فــي التطويــر حتــى نصــل إلــى قمــة وذروة 

التميــز.

يقــوم مركــز أســوان للقلــب بإجــراء مــا يقــرب مــن ٣٧٠٠ 
ــم  ــنويً، يت ــب س ــطرة بالقل ــات قس ــة و عملي ــة جراحي عملي
ســنويً.  لألطفــال  الجراحيــة  العمليــات  مــن   %٥٥ تقديــم 
ويقــوم مركــز أســوان للقلــب بفحــص عــدد يصــل إلــى ٢٤،٠٠٠ 
مريــض فــي أقســام العيــادة الخارجيــة ســنويً. ولقــد قمنــا 
بدمــج برنامجنــا البحثــي مــع الخدمــة اإلكلينيكيــة، ويشــمل 
ذلــك علــوم الســكان والبحــوث االنتقاليــة والبحــوث العلمية 
األساســية مــع التركيــز علــى االبتــكار، وفــي ســنة ٢٠١٧ قمنــا 

ــة.  بنشــر ١٦ بحــث فــي مجــات علمي

المقدمــة،  المســتمر للخدمــة  المتزايــد  كنتيجــة للطلــب 
فإننــا نعطــي األولويــة للمرضــى مــن المصابيــن بأمــراض 
هــذا  فــإن  واإلنصــاف،  العــدل  لقاعــدة  وطبًقــا  معقــدة، 
ذوي  مــن  المرضــى  لصالــح  هــو  إنمــا  اإليجابــي  التمييــز 
األمــراض الحرجــة الذيــن ليــس لديهــم مــاذ آخــر. لقــد تــم 
توســيع مركــز أســوان للقلــب الحالــي بمــا يفــوق طاقتــه 

وأصبــح غيــر قــادر علــى تغطيــة االحتياجــات للمرضــي.

مــن اجــل تطويرإمكانيــة الوصــول لخدمــات الرعايــة 
وتلبيــة الطلــب علــى الرعايــة المتعلقــة بأمــراض القلب 
بشــكل رئيســي داخــل مصــر ومنطقــة الشــرق األوســط 
وأفريقيــا، فلقــد قــرر مجلــس أمنــاء مؤسســة مجــدي 
يعقــوب ألمــراض و أبحــاث القلــب إجــراء دراســة جــدوى 
ألاحتياجــات والمطالــب وقــد تــم إعــداد التقريــر مــن 
مجانــي  كمشــروع  وشــركاه  ماكنــزي  شــركة  قبــل 
وذلــك نظــرًا للمطالــب واالحتياجــات والتــي تدعمهــا 
دراســة الجــدوى، فقــد قــدم المجلــس موافقتــه علــى 
إنشــاء مركــز جديــد فــي مدينــة أســوان »مركــز القلــب 

ــوان«.  ــي بأس العالم

إن تكلفــة المركــز الجديــد ســتبلغ نحــو 3٠٠ مليــون دوالر 
وســوف يتميــز بتقديــم الخدمــة بثالثــة أضعــاف قــدرات 

ــز الحالي. المرك

مجلس أمناء

مؤسسة مجدي يعقوب ألمراض و أبحاث القلب
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