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أطلقت شركة  Ricoh أحدث إصداراتها من األحبار الجديدة اللونين " الذهبي والفضي" من أجل المزيد من 
 ، Ricoh Pro C7200X التميز والُرقي في عالم المطبوعات بهدف تطوير ماكينة الطباعة اإلنتاجية موديل
ولهذا تم إستحداث األلوان الجديدة إلضافة تأثيًرا بصرًيا رائًعا للمنتج المطبوع،  حيث تعمل األلوان اإلضافية 
على تطوير مجموعة واسعة من التطبيقات مثل "الكتالوجات والملصقات والنشرات والبريد الدعائي المباشر 

. 
ً
والكتيبات والكروت والدعوات والشهادات،  بل وفي  مجال التعبئة والتغليف أيضا

لقد تم ابتكار هذه األلوان "الذهبي والفضي"  بناًءا على الطلبات المتزايدة الواردة  من العمالء والتى باتت 
واضحة من خالل استطالعات الرأي ودراسات السوق ، إنهم عمالء يستهدفون العمل في مجال الطباعة 
جودة  لتحسين  مذهلة  إمكانيات  عن  الدائم  بحثهم  خالل  من  ذلك  يتضح  ممكنة،  جودة  بأعلى  الرقمية 
المطبوعات بشكل مالئم وبمستوى أكثر حرفية .. األمر الذي يساعد مقدمي الخدمة من أصحاب المطابع 
ومكاتب الدعاية واإلعالن لفتح مجاالت جديدة وفرص عديدة باستخدام التقنيات الحديثة تتضح في طريقة 

إبداعية مميزة لعالمات تجارية وماركات لم يكن الوصول إليها سهل .

وبفضل هذه الثورة الرقمية الكبيرة أصبح من السهل اآلن على المتخصصين في مجال الطباعة والتصميمات 
اكتساب عمالء جدد ، وتوسيع قاعدة األعمال باستخدام أحبار Ricoh الجديدة " الذهبي والفضي"، حيث يبحث 

 عن التميز وإضافة كل ما هو جديدة لتعزيز قدراتهم اإلنتاجية المختلفة.
ً
أصحاب األعمال دائما

انطالقة جديدة من ريكو
لمطبوعات اكثر تطور وحرفية



المحتويات

مجموعة يوسف عالم تعقد 
شراكة مع Fujifilm لتبدأ أولى 
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طباعة الفلكسو

توقيع عقد تطوير الطباعة الرقمية 
بين مطابع جامعة طنطا ومجموعة 

يوسف عالم

خطوات جديدة للمطبعة األمنية 
نحو التطوير برعاية مجموعة 

يوسف عالم

بدء استخدام ماكينة الطباعة 
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مجال الطباعة الطبية
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 التوجهات المستقبلية المتوقعة 
للطباعة الفلكسوجرافية 

التطوير مستمر مع مطابع الدقة

نجاح جديد  لشركتنا في دار الكتب 
باب الخلق

مجموعة يوسف عالم تشارك في 
مؤتمر بهية الرابع بعنوان »أحدث 

العالجات الطبية في سرطان الثدي«

مشاركة مجموعة يوسف عالم
 EGY Dental في مؤتمر
بعيادة األسنان المتنقلة

خطوة جديدة مع مراكز مصر 
سكان بتوقيع سامسونج

تعاقد مركز سما سكان على جهاز 
أشعة مقطعية 
Neusoft CT64

سلسلة طويلة من النجاحات تجمع 
بين مجموعة يوسف عالم ومركز 

مصر لألشعة

استمرار المسيرة الناجحة لمطابع 
"هيئة االستعالمات" في تطوير 

منظومة الطباعة الرقمية

مطبعة جامعة عين شمس

مستشفى فريد حبيب تتعاقد 
على جهاز أشعة " الموجات فوق 

الصوتيه "

سنوات عديدة من التعاون المثمر بين 
كل من: زووم سكان ومجموعة يوسف 

عالم ونيوسوفت

عرب سكان يحقق المعادلة الصعبة 
في تقديم خدمات عالية الجودة 

بتكلفة معتدلة

مستشفى سمنود العام
والتوجه نحو التغيير والتجديد

استكمال مناقصة شرم الشيخ 
التى بدأت عام 2017 من خالل 
الهيئة المصريه للشراء الموحد

تطوير قسم األشعة بالجمعية 
الشرعية بسوهاج
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رأيك يهمنا
السادة العمالء وشركائنا في النجاح ، يسعدنا تلقي جميع

Marketing@yallam.com استفساراتكم واقتراحاتكم على

فريق العمل :

Youssefallamgroup

Scan MeFollow Us - تابعونا على 

رشا وطني

Marketing Manager

حمزة عبدالعظيم

Marketing Executive

اسالم محمد

Product Specialist

حمدي محمد
Senior Purchasing 

Specialist

محمد الهاللي

Marketing Supervisor

أيمن طه
PrePress Sales and 
Technical Support

مينا قزمان
Marketing Coordinator

كيف حولت مجموعة يوسف 
عالم التحديات والمعوقات إلى 

فرص عمل حقيقية



م. أحمد خلف
مدير المبيعات اإلقليمي 

مجموعة يوسف عالم

كيف حولت مجموعة يوسف عالم التحديات والمعوقات 
إلى فرص عمل حقيقية

 التعامل مع 
ً
استطاعت مجموعة يوسف عالم على مدار أكثر من سبعين عاما

المتغيرات من األحداث والمستجدات والمواقف ، والتي عكست من خاللها قوة 
وتماسك هذه المجموعة ، حتى أصبحت واحدة من أكبر المؤسسات االقتصادية 

 .
ً

المعروفة في صناعة الطباعة بالشرق األوسط قاطبة

كانت  سواء  المستويات  كافة  على  عمالئها  دعم  في  المجموعة  واستمرت 
الفني  الدعم  لهم كافة أشكال  المجموعة  كبيرة،  وقدمت  أو  كيانات صغيرة 

واللوجيستي واالستشاري.

العالم  تأثر  لقد  اإلقليمي "..  المبيعات  مدير  خلف  أحمد  المهندس  أفاد  وقد 
بأكمله خالل العامين الماضيين بإنتشار جائجة فيروس كورونا المستجد الذي غير 
شكل الحياة على كوكبنا بطريقة غير متوقعة، وبالتالي أثرت الجائحة بشكل كبيرـ 
على النواحي االقتصادية والصناعية، وتأثرت  صناعة الطباعة التي تعد واحدة 
من أهم الصناعات التي يحتاجها العالم بشدة ، وبرغم هذه التحديات الكبيرة التي بدأت تضغط بشدة على كبري المؤسسات، 
استمرت مجموعة يوسف عالم على نفس نهجها دون كلل وال ملل ومازالت مستمرة في التعاون مع كافة عمالئها ، ففي الوقت 
الذي انكمشت فيه صناعة الطباعة فى السوق المصري ، استطاعت المجموعة فى إبرام العديد من االتفاقيات والمشروعات 

الناجحة خالل عامين من أصعب األعوام التي مرت في تاريخ المجموعة.

وأضاف خلف أنه برغم المشاكل التي نجمت عن الجائحة لم تتراجع المجموعة في سياستها تجاه العمالء واستمرت في تقديم 
كافة أنواع الدعم الممكن ، بل وتحملت في ذلك السبيل احترام قوانين التعاقد مع المؤسسات الحكومية واستمرت فى إبرام 
التعاقد معهم وتلبية كافة احتياجاتهم، بل وواصلت العمل على تطوير صناعة الطباعة لديهم في الوقت الذي تراجعت فيه 

العديد من الشركات. 

وفي هذا أثبتت المجموعة قدرتها على التعامل مع األوقات العصيبة سواء على مستوى العمالء المحليين باختالف أنواعهم 
وكياناتهم ،  وكذا على مستوى التعامل مع الُمصنعين الخارجيين.

ومن هذا المنطلق أشاد خلف باإلدارة الحكيمة والمجهودات المبذولة من اإلدارة الُعليا للمجموعة ، التي استطاعت إدارة المواقف 
في هذا التوقيت الصعب  ودعم كافة قطاعات المجموعة لتحقيق الرؤية واألهداف العامة لهذه المجموعة .

وجدير بالذكر أن أحمد خلف مدير المبيعات اإلقليمي له دور كبير في إتمام كافة العمليات البيعية مع الجهات والمؤسسات 
الكبرى على سبيل المثال ال للحصر  )جامعة عين شمس والمطبعة األمنية ومطبعة الدقة(.
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الفلكسو  طباعة  قطاع  في  العالمية  الشركات  أهم  من  كواحدة  اليابانية   FujiFilm شركة  والطباعة  للورق  عالم  يوسف  مجموعة  اختارت 
أكدت  حيث  مصر.  في  الطباعة  قطاع  ودعم  وتطوير  الفلكسو  طباعة  سوق  دخول  في  لها  رسمًيا  ا 

ً
شريك لتكون  عامة،  بصفة  والطباعة 

الطباعة، وأصبح عليها طلب متزايد من  "الفلكسو" هي مستقبل قطاع  المرنة  العبوات  التسويقية للمجموعة أن طباعة  الدراسات واألبحاث 
ِقبل عمالئنا الذين يتوقعون كل ما هو جديد في قطاع الطباعة والورق من مجموعة يوسف عالم. 

لبي 
ُ
ت أن  العمل الذكي، وستستطيع  المبتكرة وحلول  الطباعة  رائدة في تقنيات  FUJIFILM شركة عالمية  أن  أكدت مجموعة يوسف عالم  

لتشاركنا  حليف  أفضل   FUJIFILM كانت  ولذلك  للبيئة.  وصديقة  أمنة  مستدامة  منتجات  وإنتاج  القادمة  المرحلة  لدخول  المجموعة  رغبة 
رضائهم،  واكتساب  للعمالء  تجربة  أفضل  تحقيق  بهدف  واحترافية.  ثقة  بكل  الفلكسو  طباعة  قطاع  في  الجديد  التحدي  خوض 

والمحافظة على ثقتهم التي حصلنا عليها على مدار سنوات من العمل الجاد. 

FUJIFILM أن مجموعة يوسف عالم للورق والطباعة شريك قوي يستحق ربط أسمها العريق معه وأنها ستكون شراكة  على الجانب األخر رأت 
استثنائية تهُدف لتحقيق نتائج غير مسبوقة في السوق المصري. حيث تمكنت مجموعة يوسف عالم من بناء وتشكيل طموحات قطاع 
الطباعة في مصر بشكله الحديث، من خالل إسهاماتها العديدة ورؤيتها المستقبلية للقطاع التي جعلت لها السبق والريادة في العديد 
من المجاالت. حيث بدأت مجموعة يوسف عالم مسيرتها في سوق صناعة الورق عندما كان السوق المصري يعتمد على استيراد الورق من 
الخارج، وقدمت آنذاك أحدث التقنيات العالمية في الطباعة للسوق المصري. األمر الذي جعل قطاع الطباعة في مصر أحد أفضل أسواق 
الطباعة في أفريقيا والشرق األوسط اآلن. جدير بالذكر أن هذا التحالف الجديد سيضع مجموعة يوسف عالم على رأس هرم المنافسة في 
ِتيح للمجموعة أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة وأكثر قدرة 

ُ
رص التواجد في أسواق النمو الجذابة، التي ت

ُ
بيئة اليوم محلًيا. كما يعزز ف

على خدمة العمالء وشركاء العمل على مستوى العالم.

التي جعلت  المستمرة،  وإنجازاتها  السنين  مر  الكبير على  تاريخ مجموعة يوسف عالم  الشراكة بفضل  FUJIFILM على هذه  جاءت موافقة 
منها ليست مجرد شركة عاملة في قطاع الطباعة بل تعد العمود الفقري لكل العاملين في قطاع الطباعة. وكذلك المرجع الذي يلجأ 

إليه الجميع عند الحاجة للدعم والمشورة بكل الثقة أنهم سيحصولون على أفضل دعم أو سيتم توجيههم إلى أفضل طريق.

مجموعة يوسف عالم تعقد شراكة مع فوجي فيلم
لتبدأ  أولى خطواتها في تغيير مستقبل طباعة الفلكسو

Header that goes onto two lines would look 
something like this
Ink compatibility

Can be used with any UV 
or water-based inks.
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Folding Box Board (FBB)
White Lined Chip Board – Duplex Board (WLC)

والكرتون  الورق  لصناعة  المتحدة  الشركة  كشفت 
والمعروفة تجارًيا بإسم)يونيبورد( وأحد أهم اإلستثمارات 
العقد  التي شاركت فيها مجموعة يوسف عالم في 
األخير ـ عن خططها المستقبلية في زيادة إنتاجها من 
المحلي  الطلب  لتغطية  وذلك   ، الدوبلكس"  "كرتون 
العملة  وتوفير  اإلستيراد  من  مصر  حصة  وتقليل 
األجنبية. حيث تمكن مصنع يونيبورد المملوك للشركة 
حتى اآلن من توفير ما يقرب من ٧٠ % من اإلستهالك 
المحلي لكرتون الدوبلكس ، كما يتم تصدير نسبة ٢٠ % 

من إنتاجه للخارج الستهداف فرص التصدير المختلفه.

في  الشركة  حققته  ما  إلى  اإلنتاج  زيادة  قرار  يرجع 
الخمس سنوات الماضية ، حيث تمكنت مضاعفة إنتاجها 
 أي ١٢٠ ألف 

ً
ليصل في هذا العام إلى ١٠ آالف طن شهريا

 ، ومن الُمقرر زيادة هذا الرقم ليصل إلى ١٤٠ 
ً
طن سنويا

الجدير  اإلنتاجية.  الطاقة  إجمالي  من   
ً
سنويا طن  ألف 

بالذكر أن هذا الرقم اإلنتاجي الذي وصلت له الشركة 
إنتاجية  بطاقة   ٢٠١٧ عام  في  بدء  قد  اآلن  المتحدة 
نتيجة  اإلنتاجية  الزيادة  هذا  وتعد   ،

ً
شهريا طن  آالف   ٥

استثنائية في عالم صناعة الورق والكرتون. 

مدير  ـ  شاهين  يوسف  السيد/  أعلن  اإلطار  هذا  وفي 
عدة  على  ترتكز  شاملة  تطوير  خطة  عن  ـ  الورق  عام 
محاور أهمها:  رفع كفاءة خطوط اإلنتاج الحالية ودعمها 
المعادلة  تحقيق  في  بقوة  تساهم  جديدة  بوحدات 
الطاقة  "زيادة  الجميع وهي  لها  التي يسعى  الصعبة 
خطط   

ً
أيضا يوجد  كما  اإلنتاج.  تكلفة  وتقليل  اإلنتاجية 

قيد  معظمها  أصبح  المساحة  في  للتوسعات  عديدة 
على  القدرة  لزيادة  التوسعات  هذه  وتهدف   ، التنفيذ 
الورق  )دشت  الورقية  المخلفات  وتدوير  تجميع  إعادة 
والكرتون كمادة خام أساسية) وذلك عن طريق إنشاء 
ليكون  الدشت،  وكبس  وفرز  لتجميع  جديدة  ساحات 
الكاملة  االستعانة  من   

ً
بدال ذاتي  بشكل  التطوير 

بموردي الدشت.

وأضاف شاهين أن مساحة المصنع تساهم بشكل كبير 
المستقبلية  والتوسعات  اإلنتاجية  الخطط  تطوير  في 
، حيث تبلغ مساحته الكلية ١٢٨ ألف متر مربع ، ويقوم 
المخلفات  تدوير  إعادة  على  أساسي  بشكل  نشاطه 
البيئة  على  للحفاظ  فعالة  حماية  كأداة  الورقية 
تحويل  خالل  من  وذلك  المستدامة.  التنمية  وتحقيق 
المخلفات الورقية والكرتونية إلى منتج جديد ُمستخرج 
وعلب  والكراسات  والكتب  المجالت  ورق  مخلفات  من 
التغليف وعبوات الكرتون المضلع ، والتي يتم تجميعها 
الجديد  المنتج  هذا  وُيستخدم  استخدامها.  بعد   

ً
محليا

التعبئة  والعالمية في معظم علب  المحلية  باألسواق 
النظافة  وأدوات  الشخصية  العناية  لمنتجات  والتغليف 
والسجائر  الصحية  والرعاية  والمالبس  الغذائية  والمواد 
تدوير  بإعادة   

ً
أيضا المصنع  يقوم  كما  واألدوية. 

محطة  بواسطة  الصناعي  الصرف  مياه  واستخدام 
معالجة المياه الداخلية بالمصنع ، وبالتخلص من النفايات 
ويتم  المصنع،  في   

ً
داخليا جمعها  طريق  عن  الصلبة 

تخزينها في حاويات خاصة ليتم نقلها بواسطة مقاول 
ُمرخص إلدارة النفايات الصلبة ، تحت اإلشراف الفني من 

إدارة الصحة والسالمة المهنية المتخصصة.

ا منتجات مختلفة مثل: 
ً

كما يقدم المصنع أيض

وأختتم شاهين حديثه أنه لم يكن كل هذا النجاح على سبيل  
 على 

ً
الصدفة ، بل كانت ومازالت الشركة المتحدة تحرص دائما

الذي  األمر  الثقة،   ومعنى  الجودة  بمضمون  إسمها  اقتران 
 اآلن بشهادة الجودة TUV ISO 9001 التي تم 

ً
أصبح مدعوما

 من خالل عدة 
ً
الحصول عليها في ٢٠٢٠. كما تعزز ذلك أيضا

كبيرة  ميزانية  تخصيص  مقدمتها  في  يأتي  أخرى:  عوامل 
لألبحاث والتطوير، واستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا 
والماكينات  واألجهزة  والمعدات  اإلنتاج  خطوط  عالم  في 
الكفاءات  بواسطة  عالمًيا  الورق  صناعة  ونظم  الحديثة 

والخبرات. 

العالمية  الجودة  معايير  تطبيق  الثانية  المرتبة  في  ويأتي 
كان  الذي  األمر  هذا   ، واإلنتاج  التصنيع  مراحل  كافة  في 
صناعة  في  األفضل  يونيبورد  مصنع  جعل  على   

ً
مدلوال له 

الورق بجمهورية مصر العربية. وكذلك القدرة على المنافسة 
الخارجية والعبور إلى ما وراء حدود البالد لتحقيق حلم التصدير 
والوصول إلى دول مختلفة حول العالم ، على سبيل المثال  
أوغندا   – أوروبا  وجنوب  وإفريقيا  األوسط  الشرق  )منطقة 
السعودية – اإلمارات  العربية  المملكة  السودان –   - تانزانيا   –
العربية المتحدة - اليمن – المملكة األردنية – سوريا – لبنان – 
الجزائر – المغرب – ليبيا – الصين – إيطاليا – اليونان – أوكرانيا – 

شيلي – اإلكوادور - المكسيك(.

 المتحدة لصناعة الورق والكرتون ترفع الستار عن خططها المستقبلية
لتغطية الطلب المحلي وتقليل حصة مصر من االستيراد

يوسف شاهين
مدير عام قسم الورق







PMA - Cairo
Youssef Allam Group
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جديدة خطوات   .. عالم  يوسف  مجموعة   برعاية 
التطوير نحو  األمنية  للمطبعة 

Standard Straight Box
Crash Lock Box

Double Wall Box

قررت الشركة المتحدة للطباعة والنشر والتغليف 
يضاف  جديد  تحدي  خوض  األمنية(  )المطبعة 
على  البقاء  أجل  من  المتعددة   الستثماراتها 
القمة والحفاظ على مكانتها الريادية ، من خالل 
الحصول على ماكينة طي ولصق العلب الكرتونية 
إنتاج شركة  موديل Folder Gluer MK650 من 
MasterWork  الرائدة في هذا المجال. تتميز هذه 
أنواع  تسع  ولصق   طي  على  بقدرتها  الماكينة 

مختلفة من أشكال العلب مثل:

يستطيع هذا الموديل إنتاج علب يصل عرضها إلى 
٦٥ سم وطول يصل إلى ٦٠ سم بوزن علب من 
٢٠٠ - ٦٥٠ جرام/م ٢ وبسرعة إنتاجية عالية تصل 
إلى ٤٠٠ م في الدقيقة ، مع حفاظ الماكينة على 
إلى  تصل  ممكنة  كهربائية  طاقة  أقل  استهالك 

٧.٥ كيلو وات في الساعه .

من  تمكنها  للماكينة  تعديالت  إضافة  يمكن  كما 
إنتاج أشكال مخصوصة للعلب.

عالم  يوسف  مجموعة  على  االختيار  وقع  وقد 
الذي  الطويل  للتاريخ   

ً
نظرا الماكينة  هذه  لتوريد 

ُمثمر  تعاون  عنه  نتج  وقد  الشركتين  بين  يجمع 
علي مدار سنوات، ومن جانبها أضافت مجموعة 
إحدى  هي  األمنية  المطبعة  أن  عالم  يوسف 
الشركات الرائدة في مجال النشر منذ عدة سنوات 
 عن كل ما 

ً
المستقبل دائما ولديها تطلعات نحو 

هو جديد لتواكب متغيرات العصر في هذا المجال.

الحليف  هي  شركتنا  أن  سرورنا  دواعي  ومن   
هذه  مثل  لتنفيذ  والمؤسسات  للشركات  القوي 
والتحديث في  التطوير  والتي من شأنها  المهام 

مجال الطباعة في مصر.



مطبعة الدقة

Heidelberg
SpeedMaster CX75-5+L
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التطوير مستمر مع مطابع الدقة

اعتمدت مطابع الدقة "السيد ديمتري" أحد األسماء البارزة في شركات طباعة األوفسيت للعلب الكرتونية على مستوى 
السوق المصري، ماكينة طباعة األوفسيت موديل SpeedMaster CX75-5+L ضمن خطة التطوير التكنولوجية الشاملة 
الخاصة بمطابعها. وأوضحت مجموعة يوسف عالم أن هذا االختيار تم بفضل تخصص "مطابع الدقة" بشكل كبير في 
باختيار  تتميز "الدقة"  الهامة في السوق. كما  القطاعات  احتياجات أحد  لبي 

ُ
ت الكرتونية والتي  العلب  أنواع محددة من 

 SpeedMaster XL75 الماكينات بشكل صحيح، فقد استثمرت منذ عدة سنوات في قطاع ماكينات النصف فرخ بماكينة
ا. قامت مجموعة يوسف عالم بإلقاء الضوء على مزايا ماكينة طباعة األوفسيت 

ً
التي حصلت عليها من خالل شركتنا أيض

باقي  القاعدة مع  مائي  ورنيش  بوحدة  المزودة  الخمس وحدات طباعية  ذات   SpeedMaster CX75-5 + L موديل 
المواصفات الفنية األخرى التي تتميز بها الماكينة في قدرتها الفائقة على طباعة فرخ يصل مساحته إلى ٥٣x٧٥ سم 
وبقدرة إنتاجية تصل إلى ١٥ ألف فرخ/ ساعة. وكذلك وحدة ورنيش مائي قادر على تغطية الفرخ المطبوع بكمية من 
الورنيش تصل إلى ١٠سم٣/م٢ مع إمكانية تغيير كمية الورنيش المطلوبة على الفرخ في حالة رغبة العميل ذلك في 
أي وقت. مع تميز الماكينة بوجود جهاز معالجة اإلستاتيكية في الفرخ قبل الطباعة للتعامل باحترافية مع تنوع الخامات 
المختلفة التي تستطيع طباعتها هذه الماكينة، والتي تصل إمكانياتها إلى طباعة خامات ذات سمك يبدأ من ٠,٠٣ مم حتى 
ا رفع سمك الخامة المطلوبة إلى ٠,٨ مم حسب رغبة العميل. كما تحتوي الماكينة على 

ً
سمك ٠,٦ مم كما يمكن أيض

وحدتي تغذية وتسليم تعمالن بشكل أوتوماتيكي من خالل وحدة التحكم، ويصل ارتفاع كل منهما إلى ١١٢ سم وبالتالي 
تحافظ الماكينة على أقصى درجات اإلنتاجية العالية التي يسعى إليها العمالء. ومن جانبها ترى مجموعة يوسف عالم أن 
ا استمرار 

ً
إضافة هذه الماكينة إلى "مطابع الدقة" تعد عالمة بارزة في سجل التعاون المشترك الحافل مع شركتنا، وأيض

لمسيرة النجاح للمطبعة حيث تتمتع "الدقة" برؤيتها الثاقبة وقدرتها على مواكبة التغير والتطور المستمر.
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تعاقدت مطابع جامعة عين شمس مع مجموعة يوسف عالم على 
توريد وتشغيل منظومة CTP طراز Suprasetter A75 بملحقاتها من 
 لمسيرة 

ً
إنتاج شركة هايدلبرج األلمانية ،  ويأتي هذا التعاون استكما ال

عدة سنوات  منذ  عين شمس  جامعة  بدأتها مطبعة  التي  التطوير 
بالتعاون مع مجموعة يوسف عالم يشمل هذا التطوير توريد ماكينة 
المطابع  وأكملت   ،  Heidelberg Versafire EP الرقمية  الطباعة 
موديل   أوتوماتيكية  فرخ  نصف  سلفنه  ماكينة  بإضافة   المنظومة 
Europa  من إنتاج شركة D&K اإلنجليزية ، وهنا قد أكتملت منظومة 
أنواع  العديد من  إنتاج  ،  وذلك بهدف  الجامعة  التي بدأتها  التطوير 
المطبوعات المختلفة بكفاءة وجودة عالية بإستخدام ماكينات تتميز 

بالدقة والسرعة والجودة الفائقة.

      ماكينة Suprasetter A75 والتي تتميز بدقة تصوير قدرها ٢٥٤٠ 
نقطة / بوصة وسرعة إنتاجية تصل إلى ١٧ لوح طباعي في الساعة 
حتى مقاس ٦٧ × ٧٦ سم مع وحدة الليزر من تصنيع وابتكار هايدلبرج  
 بالقدرة على إنتاج ٦٤ شعاع إلكتروني لتصوير النقطة 

ً
كما تتميز أيضا

الشبكية ، يضاف إلى ذلك  أن الماكينة مزودة بأحدث برامج التشغيل 
لمواكبة احتياجات المطبعة.

    ماكينة الطباعة الرقمية Versafire EP العمالقة التي 
تعد الماكينة ذات اإلنتاجية العالية لهايدلبرج، ويستطيع 
اإلنتاجية  الطاقة  رفع  في  عليها  االعتماد  العميل 

الملونة.

كما تنتج هايدلبرج هذه الماكينة بسرعة ١١٥ أو ١٣٥ ورقة 
األعلى  تعتبر  الدقيقة، وبدقة طباعة  مقاس A4 في 
إلى  الماكينات والتي تصل  أنواع هذه  من نوعها في 
٢٤٠٠x٤٨٠٠ نقطة/بوصة. بما في ذلك طباعة أوزان ورق 
تصل إلى ٤٧٠ جرام/م٢ مع ثبات السرعة، مع إمكانية 
الطباعة على العديد من أنواع الخامات المختلفة. كما 
منظومة  عالية في  بكفاءة  الماكينة  هذه  دمج  يمكن 
هايدلبرج في إدارة األلوان لكي تستطيع الماكينة إنتاج 
هايدلبرج  ماكينات  تنتجها  التي  اللونية  الجودة  نفس 
وبالتالي   .SpeedMaster طراز  من  األوفست  لطباعة 
تعتمد  التي  القوية  العضلة  هي  الماكينة  هذه  تصبح 
الكبيرة، حيث  أو  الصغيرة  للكميات  المطابع سواء  عليها 
سبعمائة  و  مليون  إلى  الشهري  إنتاجها  معدل  يصل 

.A4 وخمسون ألف طبعة مقاس

Heidelberg
Suprasetter A75



Heidelberg
Versafire EP
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الكامل  بالتشغيل  تتميز  التي   D&K Europa السلفنه  ماكينة       
سم.   ٨٠ ارتفاع  ذات  لألفُرخ  تغذية  بوحدة  والمزودة   

ً
أتوماتيكيا

ا بوحدة تسليم مع رأس شفاط أوتوماتيك لدفع الفرخ 
ً

ومزودة أيض
بالكامل. كما تستطيع  السلفنه  وإتمام عملية  السلفنه  إلى وحدة 
إلى  مقاسها  يصل  ألفرخ  سلفنه  بعمل  تقوم  أن  الماكينة  هذه 
٥٤x٧٤ سم وقدرة إنتاجية تصل إلى سرعة ٢٠م/دقيقة، باإلضافة 
إلى استخدام أنواع عديدة من خامة السيلوفان من سمك ٢٥ إلى 
٤٢ مايكرون وتحكم في درجة حرارة السلفنة من ٧٠ إلى ١٤٠ درجة 
قليلة،  كهربائية  طاقة  باستهالك  الماكينة  هذه  تتميز  كما  مئوية. 
سلفنه  تستطيع  أنها  من  بالرغم  ممكنة  تشغيلية  مساحة  وأقل 
سلفنه  ماكينة  المطابع  لدى  تصبح  وبالتالي  فرخ.  نصف  مقاس 
من  العديد  سلفنه  من  متطلباتها  واكب 

ُ
وت احتياجاتها  لبي 

ُ
ت قوية 

المطبوعات.

وفي هذا اإلطار أشادت مجموعة يوسف عالم بالدور الكبير الذي 
وتسهيل  تطوير  عملية  في  شمس  عين  جامعة  مطابع  تلعبه 
ثقتها  على  الشكر  بجزيل  الشركة  تتوجه  ا 

ً
وأيض العمل.  منظومة 

المثمر،  المشترك  التعاون  دوام  أملين  عالم  يوسف  بمجموعة 
وتتمنى مزيد من التوفيق لهم في كافة مشروعاتهم التي تهدف 

دائًما للتطوير واالرتقاء بمستوى العمل.

D&K Europa



مطبعة جامعة طنطا16 أخبار عالم
الرقمية  الطباعة  لتطوير منظومة   

ً
وقعت جامعة طنطا عقدا

هذا  بموجب  الشركة  تقوم  عالم،  يوسف  مجموعة  مع 
  Versafire EV العقد بتوريد طابعة متطورة من طراز هايدلبرج
مجال  في  التميز  بغرض  الطابعة  هذه  هايدلبرج  أنتجت  حيث 
للعميل  الطابعة  توريد هذه  ، هذا ويمكن  الرقمية  لمطبوعات 
ألوان  أو خمسة  للطباعة  رئيسية  ألوان  أربع  ذات  تكون  بحيث 
أو تسليم العميل الطابعة ذات أربع ألوان مع تجهيزها إلضافة 
 لرغبة 

ً
وحدة طباعة خامسة يتم إضافتها في وقت الحق طبقا

جامعة طنطا حيث  بمطابع  بالفعل  ما حدث  . وهذا  العميل. 
تعاقدت مع الشركة على هذا النظام. جدير بالذكر أن وجود 
  جًدا في 

ً
 متميزا

ً
الوحدة الخامسة في الطباعة الرقمية يعد حدثا

 جديدة ال 
ً
 وأفكارا

ً
هذا المجال ، حيث تقدم الطباعة الرقمية افاقا

حدود لها بهذه الوحدة.

 
ً
تقوم هذه الوحدة بالتعامل مع خمسة اختيارات مختلفة طبقا
لرغبة العميل من أجل الحصول على أداء ُمبتكر ونتائج ُمذهلة 
، وتشمل هذه االختيارات "التونر األبيض" الذي ُينتج مطبوعات 
حيث  العميل  بها  يرغب  التي  وبالكميات  رونق  ذات  جديدة 
اعتيادية مثل  الغير  الخامات   من قبل مع 

ً
يكن ذلك ممكنا لم 

)خامات الداكنة اللون - البالستيكية والشفافة األوراق المغطاة 
يعمل  الذي  الشفاف"   "التونر  أما  األلومنيوم(  من  بطبقة 
بمثابة طبقة تغطية المعة للمنتج المطبوع مثل فكرة ورنيش 
الطباعة في طباعة األوفست ، ففي ماكينة الطباعة هايدلبرج 
وبواسطة الوحدة الخامسة أصبح اآلن من السهل إضافة طبقة 
 لرغبة العميل بل 

ً
المعة بكامل الفرخ أو بأجزاء من الفرخ طبقا

 حتى لو كانت فرخ واحد فقط.
ً
وبالكميات التي يرغب بها أيضا

التي  الرقمية  الطباعة  ثورة  الغير مرئي"  األحمر  "التونر  ويأتي 
الركائز  أحد  يعد  والذي   ، الجديد  اللون  بهذا  هايدلبرج  أحدثتها 
الهامة في الطباعة المؤمنة ، حيث يمكن للُمصمم وضع أي 

مطابع جامعة طنطا ومجموعة يوسف عالم توقعان عقد تطوير الطباعة الرقمية

فتقوم  أحمر،  تونر  بأسم  وتسميته  الفرخ  في  تصميمه  عناصر 
الطابعة بطباعة هذه العناصر بالتونر األحمر الغيرمرئي على الفرخ 
، وبالكشف عن هذه المناطق التي طبعت بهذا اللون بلمبة من 
المناطق   

ً
البشرية موضحا للعين   UV سينعكس شعاع ،  UV نوع

المؤمنة في هذا المنتج المطبوع ، وبالتالي تلعب الطباعة الرقمية 
اآلن أحد األدوار الهامة في الطباعة المؤمنة.

فهذان  بنفسجي"   أو  أصفر  نوع  من  الفسفوري  "التونر  أما 
يستحقان  المؤمنة  الطباعة  مجال  في   

ً
إبتكارا يعدان  النوعان 

رفع القبعه لهما ـ إن جاز لنا التعبير ـ حيث يقوم المصمم بإنشاء 
بإعادة  يقوم  الطباعة  وعند   ، عادي  بشكل  به  الخاص  التصميم 
 
ً
وأيضا  ، فوسفوري  أصفر  إلى  العادي  األصفر  اللون  تسمية 

البنفسجي إلى بنفسجي فوسفوري ، فتقوم الماكينة باستبدال 
اللون وطباعته لون فسفوري، وهنا ال ُيالحظ أي اختالف بالعين 
المنطقة  فوق   UV لمبة  تركيز  بواسطة  يمكن  حيث   ، المجردة 
الصفراء ظهور شعاع للعين البشرية موضًحا المناطق التي تحتوي 

.UV على اشعاع

 بدقة طباعة فائقة تصل 
ً
ليس هذا فقط ولكن تتميز الماكينة أيضا

إلى ٢٤٠٠x٤٨٠٠  نقطة / بوصه وبسرعة إنتاجية تصل إلى ٨٥ أو 
٩٥ ورقة A4 في الدقيقة وأوزان ورق من ٥٢ حتى  ٣٦٠ جرام/م٢ 
، وبقدرة إنتاجية شهرية تصل إلى ١٢٠ ألف فرخ من مقاس الربع 

فرخ في الشهر.

الجامعات  قطاع  أن  عالم  يوسف  مجموعة  أشارت  جانبها  ومن 
أصبح يواكب نظام الرقمنة الحديثة"التحول الرقمي"  في مختلف 
 سيشمل هذا التطور مجال الطباعة ، لذا اتخذت 

ً
الجوانب ، وحتما

مطبعة جامعة طنطا هذا النهج باإلستثمار في الطباعة لتحقيق 
بل  الحالية  االحتياجات  تلبي  ومتطورة  متكاملة  عمل  منظومة 

والمتجددة. 

Heidelberg
Versafire EV



الفلكسوجرافية  للطباعة  المتوقعة  المستقبلية   التوجهات 

اإلنتباه  يجب  الفلكسوجرافية  للطباعة  اتجاهات  أربع  هناك 
للطباعة  المستمر  التطور  فبرغم  الُمقبلة،  الفترة  في  إليها 
صدارة  تحتل  االتجاهات  بعض  هناك  أن  إال  الفلكسوجرافية 

اإلهتمام وهي: 

سيتم تناول هذه اإلتجاهات األربعة بوضوح أكثر في السطور 
القادمة من خالل رؤية الدكتور/ تامر علي عبد المجيد

أستاذ مساعد بقسم الطباعة والنشر والتغليف بكلية الفنون 
التطبيقية. 

: اإلستدامة
ً
أوال

على  كبير  بشكل  يؤثر  يشتريه  ما  أن  الجمهور  يدرك  عندما 
 تجاه ما يستهلكه، يجب على الشركات 

ً
البيئة ويصبح أكثر وعيا

أن توجه عنايتها إلى إختيار مكونات منتجاتها في كافة مراحل 
التصنيع ليصبح المنتج أكثر إستدامة. كي تسير هذه الشركات 
بإتساق مع توجهات السوق ومتطلباته المتغيرة. ليس فقط 
من  جزء  ُيعد  هذا  ولكن ألن  والمستهلكين،  العمالء  إلرضاء 
دور المسئولية المجتمعية داخل الشركات والمؤسسات في 

.
ً
صياغة مستقبل أفضل وأقل ضررا

هذا  على  تقوم  الفلكسوجرافية  الطباعة  تقنية  أن  ونجد 
أكبر  بشكل  التركيز  في  الطباعة  بدأت شركات  حيث  النحو، 
على توافر مقومات اإلستدامة في صناعة عبواتها، وذلك 
القابلة  الخامات  إستخدام  مثل  عديدة  إجراءات  بإستخدام 
للتحلل والمواد المعاد تدويرها واألحبار مائية القاعدة ومواد 
لذلك  للبيئة.  الصديقة  الالصقة  والمواد  والمذيبات  التغطية 
الذي  والتقدم  التطور  هذا  كل  ظل  في  أن  المهم  من 
 لمستقبل يعتمد على إستدامة 

ً
نعيشه، يجب أن نستعد جيدا

الحاضر.

: تنوع خامات الطباعة
ً
ثانيا

على  بالطباعة  بالفعل  تقوم  الشركات  من  العديد  هناك 
المضلع  الكرتون  والتي تشمل  المختلفة،  الخامات  عدد من 
البالستيكية. ولكن يوجد  األلومنيوم واألفالم  الورق ورقائق 
اإلتجاه  وهذا  المنتجات،  أنواع  وتحسين  إبتكار  على  تركيز 
يشبه إلى حد ما اتجاه اإلستدامة. لكن أهم جزء في اإلبتكار 
لطباعة  الخامات  من  جديدة  أنواع  فتصميم  التصميم،  هو 
الفلكسوجراف.  إمكانيات  من  كبير  بشكل  يوسع  التغليف 
حيث أن إستخدام مواد تجريبية مثل الزجاج والنسيج أو حتى 
تصميم خامات جديدة من مواد قابلة للتحلل أو معاد تدويرها 
إلى  الفلكسوجرافية  الطباعة  صناعة  دفع  إلى  سيؤدي 

أقصى حدودها.

: تأهيل العاملين بالمجال وتنمية المهارات 
ً
ثالثا

العثور على عمالة  الصعب بشكل كبير وملحوظ  أصبح من 
حققته  ما  برغم  الفلكسوجرافية،  الطباعة  لمواقع  جيدة 
الميكنة والشغيل اآللي والذكاء االصطناعي في سد فجوة 
مازال هناك  أنه  إال   ،

ً
تعقيدا وأكثر  بأنظمة متطورة  المهارات 

الجودة  لتقييم  الفلكسوجرافية  الطباعة  في  لخبراء  حاجة 
من  البد  لذلك  إصالحها.  على  والعمل  المشكالت  وتحديد 
التشغيل  لممارسات  العاملة  القوى  إستكمال  من  التأكد 
عن  فيها  اإلستغناء  يمكن  ال  التي  الوظائف  وتحديد  اآللي، 
 في تحسين جودة المنتج وزيادة 

ً
العنصر البشري وذلك أمال

اإلبتكار.

: التحول الرقمي
ً
رابعا

والعالم  والتطور  النمو  من  سريعة  وتيرة  التكنولوجيا  تشهد 
الرقمية  الطباعة  وتعد  مستمر،  بشكل  ينمو  أصبح  الرقمي 
لطباعة  الطباعة  طرق  أبرز  من  الفلكسوجرافية  والطباعة 
التغليف. ويجمع هذان النوعان من الطباعة قاسم مشترك 
دمج  خالل  ومن  أعلى.  وكفاءة  أفضل  نتائج  تحقيق  وهو 
يمكن  الفلكسوجرافية  الطباعة  مع  الرقمية  الطباعة  طرق 
الوقت،  نفس  في  متعددة   

ً
مهاما تنسق  أن  للشركات 

تطوير  يعتبر  وبهذا  عالية.  بدقة  لألحبار  وقياس  وتكوين 
ماكينات الطباعة الفلكسوجرافية لتشمل ممارسات الطباعة 

الرقمية وزيادة الكفاءة والسرعة فكرة تستحق الدراسة.

التنبؤ  يمكن  لكن  مستحيل،  أمر  المستقبل  رؤية  إن   :
ً
وختاما

المتوقعة  اإلتجاهات  إلى  النظر  المفيد  أمر ممكن ومن  به 
.
ً
واإلستثمار عندما يكون ذلك ممكنا

د/ تامر علي عبد المجيد

أستاذ مساعد بقسم 
الطباعة والنشر والتغليف 

بكلية الفنون التطبيقية

1

2

3

4

اإلستدامة والتي أصبحت توجه عالمي 

تنوع خامات الطباعة

 تأهيل العاملين بالمجال وإكتساب مهارات عالية

التحول الرقمي
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 منذ 
ً
 جريئا

ً
تعد مطابع الهيئة العامة لإلستعالمات أحد المطابع القليلة في مصر التي تتمتع برؤية مستقبلية ثاقبة ، حيث أنها اتخذت قرارا

 الحتياجاتها كما تجلت رؤيتها في أن هذا هو الطريق الصحيح للتطوير الذي 
ً
عدة سنوات لإلستثمار في الطباعة الرقمية ، وقد جاء ذلك وفقا

بدأته مع مجموعة يوسف عالم منذ عدة سنوات ، بإدخال منظومة طباعة رقمية متكاملة قادرة على إنتاج العديد من األنواع المختلفة من 
 
ً
المطبوعات ، ففي ظل النجاح الذي حققته في هذا الشأن ظهرت احتياجات جديدة لمواكبة هذا الطريق الناجح وتصاعد الطلب عليه ، وبناءا
على ذلك فقد أضافت المطابع معدات جديدة لكي تتسع إمكانياتها وأحالمها في مواكبة التصاعد المستمر في إنتاج المطبوعات ذات 
الكميات الصغيرة والمتوسطة بشكل متالحم وقد أضافت المطابع الماكينات وهي: الطابعة الرقمية Heidelberg Versafire EP - ماكينة 

.Heidelberg  Stahlfolder CH78   طي أفرخ الورق موديل

أوضحت مجموعة يوسف عالم مميزات ماكينة الطي Stahlfolder ذات الخصوصية العالية والتي أنتجتها شركة هايدلبرج منذ عدة سنوات 
بمواصفات عديدة ، حيث أصبحت هذا الماكينة الحصان األسود الرابح في سباق السوق المصري .

تتضمن هذه المزايا القدرة الفائقة على تطبيق أفرخ تبدأ من ١٤x١٨ سم وحتى مقاس ٧٨x١٢٠ سم وأوزان ورق تبدأ من ٤٠ إلى ٢٥٠ جرام/م ٢ 
، وقدرة إنتاجية تصل إلى ٧٠٠٠ – ٩٠٠٠ فرخ مطوي في الساعة وإرتفاع طاولة التغذية إلى ٨٠ سم مما يعني طاقة إنتاجية عالية للماكينة ،  كما 
 الماكينة بأنها مزودة بعدد ٤ وحدات طي متوازي من 

ً
أنها مزودة برأس شفاط هواء ودفع للفرخ مثل ماكينة طباعة األوفست، وتتميز أيضا

نوع  متعامد من   وحدة طي 
ً
وأيضا نوع شباك 

سكاكين وعددها ٣ وذلك لكي تعطي الماكينة 
شكل  تغيير  في  للمطبعة   

ً
جدا عالية  مرونة 

 
ً
الطي المطلوب في الملزمة ، كما يمكن أيضا
رفع العدد السابق للماكينة إلى ٦وحدات طي 

شباك مع ٤ سكاكين.

احتياجات  األمر حسب  تحديد ذلك  يتم  وبالطبع 
من  متعددة  أنواع  من طي  المختلفة  العميل 

Stahlfolder CH78المطبوعات.

ير تطو في  ستعالمات  اال هيئة  مطابع  مسيرة  ستمرار  ا
ناجح بشكل  لديها  الرقمية  الطباعة  منظومة 



بعد إحراز العديد من النجاحات في مجال الطباعة الرقمية باستخدام مختلف منتجات Ricoh وعلى األخص الماكينة
Ricoh Pro C5300s  ؛ تبدأ شركة AIM طرح الماكينة لإلستخدام في مراكز األشعة على مستوى الجمهورية ، وبعد دراسات 
المثالي االفضل لطباعة  الحل  الماكينة Ricoh Pro C5300s لتكون  ؛ تم إختيار  متعددة للسوق ومتطلبات مراكز األشعة 

االشعة.
وتتميز الماكينة بدقة طباعة عالية تصل الى  2400× 4800 نقطة للبوصة المربعة وهو أهم عامل يبحث عنه مراكز األشعة 

والتجهيزات الطبية للوصول إلى درجة وضوح عالية إلرضاء عمالئهم والحفاظ على درجة جودة مناسبة لإلستخدامات الطبية.

ومن أهم مايميز الماكينة أيضُا ؛ قدرة الطباعة على أوزان ورق تصل إلى 360 جرام مما يتخطى متطلبات مراكز األشعة 
والذى بدوره يعزز ثبات جودة الطباعة ويجعل الماكينة قادرة على مواصلة عملها دون الحاجة إلى أعمال صيانة كثيفة ودون 

تعطيل سير العمل .

كما أثبتت الدراسات السوقية رغبة مراكز األشعة في الطباعة على أنواع الورق الكوشيه وجاءت أيضًا الماكينة
Ricoh Pro C5300s  كإختيار أول لتلبية هذا البند إلضفاء شكل إحترافي مميز و مرضي للمطبوعات الطبية المتخصصة.

وتتعاون شركة AIM بشكل أساسي مع مجموعة يوسف عالم ؛ في تجهيز الماكينة ببرامج الطباعة المتخصصة في مجال 
األشعة وذلك عن طريق أحد أكبر الشركات الموجودة بالسوق المصري وهي مجموعة يوسف عالم " قسم الحلول الطبية" 

والمعروفة بتاريخها الطويل الذي يمتد إلى عام 1998 والمليء بالنجاحات واإلمتيازات.

والجدير بالذكر ان الماكينة Ricoh Pro C5300s تعتبر من أهم الماكينات التي تساهم في تحقيق أهداف شركة AIM  مثل 
اإلرتقاء بمستوى الطباعة في مختلف المجاالت وعلى مستوى الجمهورية كافة.

 بدء استخدام ماكينة الطباعة الرقمية
في مجال الطباعة الطبية             

The right features.
The right size. In the right place.

Ricoh Pro 5300s 



Color Sheet-Fed Printer
Pro C7200 Graphic 

Arts Series



نجاح جديد  لشركتنا في دار الكتب باب الخلق
     

قامت مجموعة يوسف عالم بتوريد وتركيب أحدث جهار مسح ميكروفيلمي لألفالم الميكروفيلميه       16/35    
للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية. حيث يعد جهاز  FLEX SCAN 600  األحدث على مستوى 
العالم من إنتاج شركة  NEXTSCAN  األمريكية، ويمتاز بسرعته في تحويل األشكال الميكروفيلمية إلى صورة 
رقمية. هذا باإلضافة إلى الجودة العالية في الصورة حتى تواكب التغيرات التي تحدث في بلدنا الحبيب من 

التوجه نحو تحويل جميع المستندات إلى صور رقمية لحفظها علي الحاسب بدل من طرق الحفظ القديمة. 

وتعتبر الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية من أوائل الجهات التي تم دخول الميكروفيلم بها، لما 
تقتنيه من مخطوطات قديمة وأثرية منذ مئات السنين باإلضافة إلى أمهات الكتب القيمة. لذلك تسعى الهيئة 
إلى اقتناء األحدث من أجهزة المسح، وذلك لمساعدة الباحثين وطالب الدراسات العليا في الحصول علي صورة 

رقمية من المخطوطات أوالُحجج األثرية. 

وكان لهذا النجاح تأثيًرا كبيًرا فى دفع بعض الجهات الكبرى في مصر لمشاهدة هذا الجهاز علي الطبيعة لبحث 
فكرة اقتناء أجهزة مثله تساعد في تحويل األفالم الميكروفيلميه إلى صورة رقمية. 

FlexScan® Multi-Format Production Scanner
Convert With Confidence. 

Flexible Media Scanning: Film, Fiche, Aperture Cards
Unparalleled Scanning Capabilities. FlexScan® is the most advanced and 
versatile production scanner on the market, delivering high-performance 
conversion for collections containing mixed micrographic media formats. 
Those include: microfilm, microfiche, and aperture cards.  

100% Reliable High-Speed Image Capture.  
Confident Image Capture. Produce high-resolution scans at up to 800 
images per minute with our unique line scanning capture technology. 
Media is scanned top-to-bottom, end-to-end, producing a true archival 
digital reproduction, ensuring the capture of all data.   

Pristine High-Resolution Images.
Confident Image Quality. FlexScan® creates superior digital images 
from even the most challenging source  film.  Proprietary lighting, 
LUMINTEC™ technology, nearly doubles native image resolution while 
high-precision optics capture raw detailed images, expanding the ability to 
see fine details documented from the original record.

Workflow Designed for Ultimate Productivity.  
Confident Project Managment. Streamline your work and triple 
producitvity with NextStarPlus® Software, designed to optimize workflow 
and minimize operator setup and QA. Unique NextStarPLUS® features 
allow for the simultaneous capture, index, audit, and output enabling 
optimal film processing performance. Operators can audit and index one 
roll of film, while scanning the next. 

Confident Benefits
• Versatile Scanning Capabilities:   
   Microfilm, Microfiche, Aperture 
   Cards 
• Reliable High-Speed Image 
   Capture
• Archival-Grade Image Processing   
• High-Resolution Digital Images 
• Gentle on Delicate Film  
• Fully Configurable Project 
   Workflow for Faster Productivity  
• Best-in-Industry Warranty

Don’t leave the fate of your archives to chance. Your microforms contain priceless records that cannot 
be found anywhere else. These records deserve the best — a powerful, high-performance system with 
advanced optics and precision line scan capture technology.   

FlexScan® Convert With Confidence. 

FLEXSCAN 600

mm



Check
Our Products on Amazon

Foser A4 
80 GSM

Fighter A4
80 GSM

Contact US
01006028592



The fastest, highest resolution 
breast tomosynthesis system ever.

3Dimensions™  
Mammography System 

The new 3Dimensions™ Mammography System matches 
the unrivaled performance of our 3D Mammography™ 
exam, which is more accurate than conventional 2D 
mammograms, detecting up to 65% more invasive breast 
cancers.§ Breakthrough improvements transform  
the patient experience without compromising speed  
or accuracy. 

Improve the patient experience 
with curved compression 
surface that mirror the shape 
of the breast, for a more even 
compression.

Designed to improve 
visibility of fine details 
for greater diagnostic 
confidence.*

Conduct fast, e�cient exams 
and accelerate reading time 
to streamline workflow.**
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 تعليمات سالمة
 استخدام الحاقن

 مع السرنجة األصلية وأن 
ً
الحاقن الخاص بشركة Medtron صمم ليعمل خصيصا

كفاءة عمل الجهاز وضمان سالمته مبنية على استخدام السرنجات األصلية 
 .(Medtron سرنجات) فقط

لماذا يجب علينا اختيار السرنجات األصلية: 

مراقبة ضغط الحقن. 

التوقف عند حدوث أي زيادة في الضغط. 

تنظيم تدفق الصبغة. 

قياس دقيق لمأل حجم ومعدل الحقن. 

عدم التفاعل مع الصبغة أو أي مواد أخرى 

وذلك نتيجة نقاء المادة المصنع منها السرنجات. وذلك نتيجة نقاء المادة المصنع منها السرنجات. 



كود الشركة في  

الهيئة المصرية 

للشراء الموحد 

٢٠٢١٨

وصف السرنجة على 
منظومة الشراء 

الموحد 

Medtron Syringe
200 ML

Medtron  ال تضمن سالمة أو كفاءة 
أو أستمراريه عمل الحاقن إذا تم استعمال 

سرنجات من أي مصنع أخر ، وتصبح الشركة غير 
مسؤولة عن الضمان ويقوم العميل بتحمله 

عند قيامك بالطلب ألول مرة سوف تحصل على 
 
ً
سرنجتين مجانا

*أقل كمية ١٠ سرنجات  

كود السرنجة

١٥٠٠٠٨٢٠٧
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مع  بالتعاقد  حبيب  فريد  مستشفى  قامت 
جهاز  توريد  على  عالم  يوسف  مجموعة 
ماركة   RS85 الصوتيه  فوق  موجات  أشعة 
سامسونج، وجاء ذلك في ظل خطة التطوير 
خدمة  أجل  من  المستشفى  تدعمها  التي 

طبية أفضل.

فريد  مستشفى  بدور  المجموعة  وأشادت 
حبيب  كصرح طبي يهدف إلى تقديم الخدمة 
وبشرية  وإمكانيات طبية  عالية  بجودة  الطبية 
متميزة،  كما تحظى المستشفى  بدعم من 

أفضل الخبراء الطبيين.

سامح  الدكتور  السيد  المجموعة  وأختصت 
سيادته  لمجهودات  التقدير  من  بمزيد  فتحي 
والتعاون  التطوير  تحقيق  في  الثاقبة  ورؤيته 

المثمر مع مجموعة يوسف عالم.

ULtrASoUNd rS85

مستشفى فريد حبيب



السينية األشعه  جهاز  على  تحصل  العباسية  حميات  مستشفى 
الطيبية خدماتها  لتطوير 

في ظل تطوير المنظومة الطبية التي يسعى إليها جاهًدا قطاع الصحة في مصر، حصلت مستشفى حميات العباسية على 
جهاز األشعه سينية من طراز Del Medical USA X-ray 500 MA 40 kW بجميع مشتمالته، لتشخيص أمراض الصدر والعظام 

والمسالك وكسور الجمجمة وخالفه. 

كورونا  فيروس  مرضى  الستيعاب  التطوير  هذا  وجاء 
المستجد Covid 19 وتقديم كل الدعم الطبي الالزم لهم، 
هذا  لمجابهة  األول  الدفاع  خط  المستشفى  تعد  حيث 
مدى  تشخيص  في  أكس  أشعة  ألهمية  نظًرا  الفيروس. 
األشعة  استخدام  في  الشروع  قبل  بالفيروس،  الرئة  تأثر 
هذا  ساعد  وقد  وأسرهم.  للمرضى  الُمكلفة  المقطعية 
ِقبل  المواطنين بشكل كبير من  التعاون استكمال خدمات 
معايير  أدق  واتباع  التقنيات  بأحدث  ودعمها  المستشفى 

الجودة.

وقد حرصت المستشفى الحصول على هذا الجهاز تحديًدا 
الطبية(  الحلول  )قسم  عالم  يوسف  مجموعة  خالل  من 
المجموعة  عن  المعروفة  والثقة  الجودة  عنصري  لضمان 

في سابقة أعمال كبيرة.   

قدم
ُ
جدير بالذكر أن مستشفى حميات العباسية ت

USA X-ray 500 MA 40 kW جميع خدمات الرعاية الصحية بالمجان.  
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مؤتمر  في  تشارك  عالم  يوسف  مجموعة 
الطبية  العالجات  »أحدث  بعنوان  الرابع  بهية 

في سرطان الثدي«.

الثدي  وعالج سرطان  المبكر  لالكتشاف  بهية  نظمت مؤسسة 
سرطان  فى  الطبيه  العالجات  "أحدث  الطبي  المؤتمر  بالمجان 
الثدى والتطور المستقبلي" للعام الرابع على التوالي لمناقشة 
سرطان  عالج  في  وعالمًيا  علمًيا  الطب  إليه  توصل  ما  أحدث 

الثدي.

يعقد المؤتمر سنوًيا عدة جلسات نقاشية وعلمية مثمرة وورش 
والعلمية  العالمية  التطورات  وآليات  أبعاد  إلى  للتوصل  تدريب 
به  تفردت  الذي  التخصص  وهو  الثدي  سرطان  موضوع  بشأن 

مؤسسة بهية منذ إفتتاحها إلى اآلن.

تلعبه  الذي  الكبير  بالدور  عالم  يوسف  مجموعة  وأشادت 
المؤتمرات  وإقامة  التدريب  عملية  تنشيط  في  بهية  مؤسسة 
وتبادل األبحاث لخدمة تخصص طب األورام وإضافة كل ما هو 

جديد في هذا المجال.
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أقام مركز زووم سكان بدعوة المهندس ذوق إبراهيم الرئيس التنفيذي لشركة Zoom Scan احتفالية كبيرة حضرها السيد رئيس مجلس 
ا بسنوات عديدة قادمة من التعاون 

ً
إدارة مجموعة يوسف عالم، الذي أعرب عن سعادته بالتعاون الناجح الذي تم على مدار ٥ سنوات تيُمن

 من زووم سكان ومجموعة يوسف عالم ونيوسوفت. 
ً

المثمر بين كال

ومن جانبه أعرب المهندس ذوق إبراهيم عن سعادته بهذا التعاون الذي نتج عنه أجهزة متميزة تعمل بجودة وكفاءة عالية مثل:
.NeuViz 16 Classic” & "”Superstar 0.35T”

ومن جانبها حرصت مجموعة يوسف عالم على استغالل هذه الفرصة بشكل جيد للكشف عن مميزات هذه األجهزة وبدأت بالحديث عن 
جهاز األشعة المقطعية "”NeuViz 16 Classic الذي يعمل بتكنولوجيا متطورة تستخدم فى جهاز ١٦ مقطع، يساهم في توفير النفقات 
واالستهالك حيث يوفر الجهاز صغير الحجم المساحة فى وحدة األشعة والكاشف متعدد الصفوف ) ٣٢ صف( الذى يوفر إمكانيات متعددة 

لفحص أكبر عدد من المرضى على مدار اليوم الواحد.

من مميزات ”NeuViz 16 Classic” أنه من الجيل الرابع من األشعة المقطعية متعددة المقاطع ١٦ لديه )٣٢( صف من الكواشف يوفر 
مساحة تغطية تصل إلى ٢٠مم بكفاءة عالية.

باإلضافة إلى أنبوبة األشعة السينية ذات القوة والسعة العالية التي تصل إلى 4 ميجاهيت وتساهم في توفير إمكانية التعرض المستمر 
خالل الفحص تصل إلى 100 ثانية.

كما يتمتع الجهاز بالتفاصيل ذات الدقة العالية التي تصل إلى ١٠٢٤x١٠٢٤ لدقة فحص أعلى وقوة في التشخيص لألعضاء الدقيقة في 

ZOOM SCAN



الجسم. وتكنولوجيا O-Dose التي توفر الحل األمثل لتوفير الجرعة اإلشعاعية لحماية المرضى وباألخص األطفال.

وكذلك وحدة المعالجة بعد الفحص ذات التطبيقات المتطورة التي توفر أفضل وأسهل طرق التشخيص.

لذا تؤكد المجموعة أن جهاز ”NeuViz 16 Classic”  هو اختيارك الموفق لجهاز ذو اإلمكانيات العالية الذي يعمل بأقل تكلفة وأعلى عائد.

أما عن جهاز الرنين المفتوح ”Superstar 0.35T” ذو اإلمكانيات العالية وتناسقية المجال المغناطيسي الرائعة الذي تم تصميمه بنقل 
الفحوصات  الناتجة عن  الصور  وجودة  وكفاءة  المتميز  األداء  عنه  نتج  والذي   ،1.5T المغناطيسي  المجال  العالية  األجهزة  تكنولوجيا من 

المتعددة.

كما أن جهاز الرنين ”Superstar 0.35T” يعطى مجال أرحب للمرضى ويعتبر الحل األمثل للمرضى ذوي األحجام الكبيرة أو من يعانون من 
رهاب األماكن المغلقة.

كل هذا باإلضافة إلى التطبيقات المتعددة ونوعية الفحوصات التى بإمكانه فحصها بجودة ودقة عالية مما يؤكد تميز جهاز

”Superstar  0.35T”  وإحتالله مكانة متقدمة بين أجهزة الرنين المفتوح في سوق األجهزة الطبية.

من مميزات جهاز ”Superstar 0.35T” إنه يضمن عائد سريع لإلستثمار بفضل استهالكه اإلقتصادى فى الطاقة وتكلفة التشغيل، أما عن 
التطبيقات المتقدمة والمتميزة التي تسهل على المستخدمين إجراء الفحوصات المتعددة بكفاءة وقدرة عالية. باإلضافة إلى المواصفات 

واإلعدادات العالية التي تمكن الجهاز من إجراء تلك الفحوصات. لذا يكون جهاز ”Superstar 0.35T”  هو اإلختيار األمثل لإلستثمار الجيد.
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على  المنوفية  جامعة  األسنان  طب  كلية  اختيار  وقع 

من  وحدة   )٥٥( عدد  لتوريد  عالم  يوسف  مجموعة 

المتانة  طابع  تحمل  التي   Diplomat DC180 موديل 

والجودة والكفاءة العالية والمصنعة في سلوفاكيا. 

حققتها  متتالية  نجاحات  عدة  بعد  التعاون  هذا  جاء 

وحدة   )٢٦٠( عدد  توريد  في  عالم  يوسف  مجموعة 

بكلية األسنان جامعة أسيوط وعدد )٤٠( وحدة بجامعة 

وزارة  ومستشفيات  الجامعات  وبعض  سويف  بني 

الصحة. وتم تركيبهم منذ سنوات حيث أثبتت الوحدات 

جودتها ومدى تحملها لمتطلبات العمل الشاق. 

كلية طب أسنان - جامعة المنوفية ،، تواصل التطوير

 Diplomat DC180

Functional and Reliable
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EGY dENtAL CoNFErENCE

مشاركة مجموعة يوسف عالم
 EGY Dental في مؤتمر

بعيادة األسنان المتنقلة



األسنان  تم عرض وحدة  المؤتمر. وقد  الطبي على هامش  بالمعرض  شاركت مجموعة يوسف عالم 

موديل DC310 كاملة بملحقاتها من صناعة شركة دبلومات السلوفاكية ضمن عيادة أسنان متكاملة، 

تم تركيبها كأحد المكونات الرئيسة لعيادة األسنان المتنقلة في عام ٢٠١٧ بالتعاون مع شركة غبور 

للسيارات.

وقد تم عرض عيادة األسنان المتنقلة بعد موافقة السيد األستاذ الدكتور/ طارق عباس عميد كلية 

طب األسنان بالجامعة البريطانية، والتي تستخدم في القوافل الطبية والعالجية والتعليمية لخدمة 

المجتمع .

والعاملين  األسنان  أطباء  من  الطبى  بالمعرض  الزائرين  كافة  إعجاب  المتنقلة  العيادة  القت  وقد 

بالجامعات والمؤسسات الخيرية.

شكر خاص
لـ عميد كلية طب األسنان

بالجامعة البريطانية
أ.د طارق عباس

للتعاون المستمر والدائم 
مع مجموعة يوسف عالم

جانب من حضور 
كبيري الزوار لرؤية 

عيادة األسنان 
المتنقلة والمجهزة 

من قبل مجموعة 
يوسف عالم للحلول 

الطبية

لواء د. وليد السيسي
كبير أطباء األسنان 
بالقوات المسلحة
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بينما نشأ مركز األشعة عرب سكان حديًثا في السوق المصري، إال أنه استطاع أن 
ُيسجل نمًوا سريًعا في تطوير خدماته الطبية والرعاية الصحية عالية الجودة.

يحرص عرب سكان على دمج التكنولوجيا في كافة خدماته مع الحفاظ على عدم 
رفع التكلفة على المرضى. 

جدير بالذكر أنه يتم دعم عرب سكان من خالل ثروة المعرفة آلبائنا المؤسسين في 
مجال الرعاية الطبية المتطورة، واستخدام أحدث تقنيات التصوير الطبي المتقدمة. 
التي يشرف عليها مجموعة عمل من االستشاريين واالخصائيين والممرضين ذوي 

الخبرة العالية من أعرق الجامعات والمستشفيات المصرية.

Sophisticated technology 
meets clinical requirements 
while delivering superior 
system performance.

عرب سكان يحقق المعادلة الصعبة 
في تقديم خدمات عالية الجودة 

معتدلة التكلفة

تعاقد عرب سكان مع مجموعة يوسف عالم على جهاز 
Neusoft PET CT األشعة المقطعية



Powered by Nile Scan and Labs
Part of Nile Misr Medical Holding Group
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تعاقد مركز سما سكان الكائن بمحافظات الدلتا مع مجموعة يوسف عالم على توريد جهاز أشعة 
مقطعية “Neusoft   CT64”. وجاء هذا التعاقد حرًصا من المركز على اقتناء أحدث األجهزة في عالم 

األشعة التشخيصية كالرنين المغنطيسي واألشعة المقطعية وأجهزة الموجات الصوتية.

وذلك بهدف التطوير المستمر من أجل تحقيق نتائج تشخيصية أفضل لعمالئها والحفاظ على مكانتها 
ضمن المراكز الكبرى.  

جدير بالذكر أن فروع مراكز سما متاحة في كاًل من محافظة )بنها -  طنطا - زفتى(

تعاقد مركز سما سكان على 
جهاز أشعة مقطعية 

Neusoft CT64

Neusoft   CT64



استكماالً لنجاح مجموعة يوسف عالم 
النهاء مشروعات مناقصة شرم الشيخ 
من عام 2017 باصطحاب الوكالء من خالل 

الهيئة المصريه للشراء الموحد

شرم  مناقصة  مشروعات  إلنهاء  عالم  يوسف  مجموعة  لنجاح  استكمااًل 
الهيئة  الشركة ومورديها على توريدات قادمة من خالل  الشيخ تم حصول 

المصريه للشراء الموحد.

لذلك نستعرض من خالل النقاط التالية انجازات الشركة في مشروع مناقصة 
المصرية  المسلحة  والقوات  والسكان  الصحة  وزارة  لقطاعي  الشيخ  شرم 

تحت ادارة المهندس طارق السعودي مأمون بصفته مدير المشروع.

الماموجرافي      تم اإلنتهاء من توريد وتركيب عدد )١٥( وحدة من أجهزة 
موديل  3D – mammographyماركة  HOLOGIC  - لقطاع مستشفيات وزارة 

الصحة والسكان خالل عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.

      تم اإلنتهاء من توريد وتركيب عدد )٦( وحدات من أجهزة هشاشة العظام 
WI – Horizon  ماركة HOLOGIC -لقطاع مستشفيات وزارة الصحة والسكان 

خالل عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.

)٢٠( وحدة من اجهزة تحويل االشعة      تم اإلنتهاء من توريد وتركيب عدد 
العادية الي رقمية موديل CR 15X & Dry Star 5302 ماركة AGFA - لقطاع 

مستشفيات  وزارة الصحة والسكان خالل عامي٢٠٢٠ – ٢٠٢١.

  HOLOGIC  3 ماركةD – Mammography تم اإلنتهاء من توريد وتركيب عدد )٦( وحدات من أجهزة الماموجرافي موديل     
لقطاع مستشفيات القوات المسلحة المصرية خالل عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.

لقطاع   –  HOLOGIC ماركة    WI – Horizon العظام  هشاشة  أجهزة  من  وحدة   )٢( عدد  وتركيب  توريد  من  اإلنتهاء  تم     
مستشفيات القوات المسلحة المصرية خالل عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.

موديل رقمية  أجهزة  إلى  العادية  األشعة  تحويل  أجهزة  من  وحدة   )٢٥( عدد  وتركيب  توريد  من  اإلنتهاء  تم       
CR 15X & Dry Star 5302 ماركة AGFA - لقطاع مستشفيات القوات المسلحة المصرية خالل عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.

واستكماال لالنجازات التي تمت بنجاح لمشروع مناقصة شرم الشيخ فقد تم اسناد العديد من التوريدات لألجهزة السابقة 
ولكن من خالل الهيئة المصرية للشراء الموحد. 

  AGFA ماركة CR 15X & Dry Star 5302 تم توقيع عقود بإجمالي عدد )٢٧٤( جهاز تحويل األشعة العادية إلى رقمية موديل  -
لقطاع مستشفيات  وزارة الصحة والسكان خالل عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ لمشروع حياة كريمة.

لقطاع   -   HOLOGIC ماركة    3D – Mammography موديل   الماموجرافي  أجهزة   )٥( عدد  بإجمالي  عقود  توقيع  تم    -
مستشفيات وزارة الصحة والسكان خالل عامي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١.

- لقطاع مستشفيات وزارة   HOLOGIC WI – Horizon  ماركة  العظام  )٧( أجهزة هشاشة  بإجمالي عدد  - تم توقيع عقود 
الصحة والسكان خالل عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.

طارق السعودي
مدير المشروع
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خطوة جديدة مع مراكز مصر 
سكان بتوقيع سامسونج

المجاالت  شتى  في  التكنولوجيا  ثورة  إطار  في 
وحركة التطوير التي باتت أمر ضروري لكبرى المراكز 
والمؤسسات، تعاقدت مراكز مصر سكان فرع مصر 
الجديدة مع مجموعة يوسف عالم على توريد جهاز 
موديل  الصوتية   فوق  موجات  أشعة  سامسونج 

.”HS60“

والتقدير  الشكر  وافر  بتقديم  المجموعة  وتتوجه 
لكاًل من ا.د/ أحمد منيب  و ا.د سحر محمد الجعفري

والدؤوب  المستمر  لتعاونهم  خالد  عيد  نرمين  ود. 
وكل العاملين في المركز.

ULtrASoUNd HS60



في ظل التعاون المشترك بين كاًل من مجموعه يوسف عالم قسم الحلول الطبية ومستشفى سمنود العام بمحافظة 
الغربية تم توريد جهاز أشعه سينية Del Medical USA X-ray 500 MA 40 kW بجميع مشتمالته، لتشخيص أمراض 

الصدر والعظام والمسالك وكسور الجمجمة وخالفه.

وجاء هذا التعاون لتحقيق رؤية مستشفى سمنود العام لمواكبة التطور الطبي وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، 
المطلوبة من مثيل هذا  للحصول على األشعة  المجاورة  المحافظات  إلى  التوجه  المرضى سابًقا  اعتاد جميع  حيث 

الجهاز.

وبذلك قد ساعد وجود هذا الجهاز بمستشفى سمنود العام على تحقيق خدمة أفضل للمواطنين في سمنود وجميع 
المناطق المجاورة وتوفير عناء السفر. 

USA X-ray 500 MA 40 kW

مستشفى سمنود العام
والتوجه نحو التغيير 

والتجديد
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ULtrASoUNd rS85

عالم  يوسف  مجموعة  في 
نؤمن أن النجاح الحقيقي هو 
التجربة  تكرار  قرار عمالئنا في 
حماس  بنفس  أخرى  مرة 

المرة األولى ولكن بثقة أكبر.

التعاون  المعنى  هذا  ويجسد 
طويلة  لسنوات  يعود  الذي 
عالم  يوسف  مجموعة  بين 
)قسم الحلول الطبية( ومركز 
تم  والذي  لألشعة،  مصر 
جهاز  بتوريد  مؤخًرا  تكليله 
فوق  بالموجات  الفحص 
 Ultrasound RS85 الصوتية 
الذي ُيغطي جميع فحوصات 
بأمراض  الخاصة  األشعة 
الدموية  واألوعية  الباطنة 
ورباعي  والعضالت  والقلب 

األبعاد 4D للجنين.

ما  أخر  الجهاز  هذا  ويعتبر 
للموجات  العلم  إليه  توصل 

فوق الصوتية. 

مصر  مركز  أن  بالذكر  جدير 
لألشعه يعتبر أحد أهم وأكبر 
يقوم  الذي  األشعة  مراكز 
فحوصات  جميع  بعمل 
واحد  سقف  تحت  األشعة 
القاهرة  مستوى  على 

الكبرى.

سلسلة طويلة من النجاحات تجمع بين 
مجموعة يوسف عالم ومركز مصر لألشعة



)قسم  عالم  يوسف  مجموعه  بين  رسمي  اتفاق  في 
يهدف  بسوهاج  الشرعيه  والجمعيه  الطبية(  الحلول 
بسوهاج،  الشرعية  بالجمعية  األشعة  قسم  تطوير  إلى 
وتحقيق خدمة أفضل ألهل مركز جرجا والقري المجاورة 

بأجر رمزي.

هذا  سياق  في  عالم  يوسف  مجموعة  قامت  حيث 
 Samsung )جهاز  مثل  األجهزة  أحدث  بتوريد  االتفاق 
والقلب  الهضمي  والجهاز  النساء  حاالت  لفحص   HS40
كبار وصغار  - وجهاز Del X-ray لحاالت كسور العظام 
الصور  لقراءة وطباعة   C.R 12X الصدر- جهاز وامراض 

.)X-RAY DEL الخاصة بجهاز

وجاء ذلك ضمن رؤية مجموعة يوسف عالم في التوسع 
وخدمة جميع المحافظات المصرية من أجل حياة أفضل.

USA X-ray 500 MA 40 kW

تطوير قسم األشعة بالجمعية الشرعية بسوهاج
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مشاركة مجموعة يوسف عالم وشركة نيوسوفت 
في مؤتمر الجمعية المصرية لألشعة و الطب 
النووي )ESRNM( الذي عقد في فندق سانت 

ريجيس الماسة العاصمة اإلدارية الجديدة.
و لقد تشرفنا بمقابلة جميع المتخصصين فى مجال 

األشعة، شكرًا لكم على الحضور  و زيارتكم لنا 
للتعرف على احدث تقنياتنا.

نتطلع إلى لقائكم مرة أخرى.

 57th Scientific Conference The Egyptian
 Society of Radiology & Nuclear Medicine

“ESRNM” 2021

مشاركة مجموعة يوسف عالم في 
المؤتمر الدولي العلمي السابع 

والخمسين للجمعية المصرية 
"ESRNM" لألشعة والطب النووي

 The 57th Scientific Conference of the Egyptian

Society of Radiology & Nuclear Medicine
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