وحدة استشارات وخدمات الطفولة
•

أنشئ في كلية الدراسات العليا للطفولة وحدة لالستشارات وخدمات الطفولة الطبية والنفسية واإلعالمية،
تقوم بإجراء االستشارات والبحوث وتنظيم الدورات التدريبية ،كما تقدم خدمات تشخيصية وعالجية وإرشادية
لألطفال واألسرة وهي وحدة ذات طابع خاص ولها استقاللها الفني والمالي طبقا ً للمادة  703من الالئحة
التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم  94لسنة .2431

أهداف وحدة استشارات وخدمات الطفولة
 .1تقديم خدمات تعليمية وتدريبية لطالب الدراسات العليا إلعدادهم وتأهيلهم للعمل في مجال الطفولة.
 .2تقديم خدمات إرشادية للوالدين في كيفية مواجهة مشكالت الطفولة الصحية والنفسية واالجتماعية
واإلعالمية.
 .3إجراء بحوث ودراسات ميدانية في كل من المجاالت الطبية والنفسية واإلعالمية بما يخدم الطفولة.
 .4إقامة دورات تدريبية للعاملين في مجال الطفولة.
 .5تنظيم دورات تدريبية للعاملين في مجال البرامج اإلعالمية الموجهة لألطفال.
 .6تنظيم دورات تدريبية للعاملين والمتعاملين مع األطفال العاديين وذوي االحتياجات الخاصة.
 .7خدمة المجتمع والبيئة وذلك عن طريق دراسة المشكالت الواقية ونشر الوعي العلمي للوقاية من األمراض
ومشاكل الطفولة.
 .8التوعية الصحية والتربوية للوالدين.
 .9التعاون مع الجهات المعنية بإجراء بحوث مسحية لتشخيص أهم مشكالت الطفولة الصحية والنفسية
واالجتماعية.
 .11توثيق الروابط وتنسيق التعاون بين الوحدة والوحدات المماثلة والجهات األخرى المعنية بمشكالت الطفولة.
 .11تقنين االختبارات النفسية ذات األهمية التطبيقية في مجاالت الطفولة.
 .12تقديم الرعاية الصحية والنفسية لتشخيص وعالج أمراض الطفولة وأسباب انتشارها وسبل الوقاية منها.
 .13إعداد قاعدة بيانات وشبكة معلومات عن دراسات الطفولة ومشكالتها في مصر.
العيادات التخصصية
 .1عيادة طب األطفال
 .2عيادة رسم المخ
 .3عيادة اضطرابات التبول
 .4عيادة قياس كثافة العظام
 .5عيادة متابعة نمو وتطور الطفل
 .6عيادة األعصاب وحقن البوتكس
 .7عيادة طب الفم واألسنان
 .8عيادة الطب النفسي
 .9عيادة اضطرابات النمو والسمنة
 .11عيادة األمراض المعدية والحميات
 .11عيادة رسم العضالت

 .12معمل التحاليل.
مقر الوحدة:
•
•

الدور األرضي ـ مبنى كلية الدراسات العليا للطفولة – الحرم الجامعي ـ خلف كلية التجارة – العباسية
ت:

1214279

داخلي111 :

مجلس إدارة وحدة استشارات وخدمات الطفولة الطبية والنفسية واإلعالمية

أ.د/.هوايدا الجبالى
أ.د /.سامية سامى عزيز
أعضاء من داخل الكلية:
أ.د /إعتماد خلف معبد
أ.د /.مجدي كرم الدين
أ.د /سناء يوسف شعبان

أعضاء من خارج المعهد :
أ.د /أحمد رؤوف أحمد إبراهيم
أ /.أماني الصياد
مراقب الوحدة:
أ /وفاء السيد العربي محمد

عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة
مدير الوحدة
وكياللكلية د لشئون المجتمع والبيئة ونائب رئيس مجلس اإلدارة
أستاذ ورئيس قسم اإلعالم وثقافة الطفل
أستاذ الصحة العامة بقسم الدراسات الطبية لألطفال
أستاذ طب األطفال بجامعة عين شمس
رئيس قسم الدراسات الطبية لألطفال

استشاري األمراض العصبية لألطفال
مدير عام برامج الطفل باإلذاعة
القائم بأعمال أمين الكلية

