




إعداد
د.أحمد الهنداوى

المشرف العام على اإلدارة الطبية
ومدير مستشفى الطلبة





أبنائي و بناتي من خيرة شباب وطننا الغالي 
 مــصــر ،،،

بالرعاية الصحية  الدولة اهتمامًا كبيرًا  تولي 
اليوم  أمل  كنتم  ولما  المصريين،  لكافة 
الجامعة  إدارة  حرصت  فقد  ؛  الغد  بناة  و 

لكم  المقدمة  الصحية  الرعاية  منظومة  تحديث  و  تطوير   على 
. العالمية  الصحية  للمعايير  مواكبة  و  سالمتكم  على  حفاظا   ؛ 
يمكنكم  التى  المطوية  هذه  أيديكم  بين  يكون  بأن  نسعد  إذ  و 
الطبية  الخدمات  على  الحصول  آليات  على  التعرف  خاللها  من 
المعلومات  من  غيرها  و  الخدمة  لطلب  الساخنة  األرقام  و 
بأيدى  طبية  خدمة  أفضل  على  حصولكم  سبل  تؤمن  التي 
المهارة. و  الخبرة  من  مستوى  أعلى  على  طبية   أطقم 

دمتم أبنائنا الطالب في أتم الصحة و أكمل العافية

مــقـدمــة

  أ.د.عبد الفتاح محمد فتحي سعود   
 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطالب 
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هى االدارة المختصة بتوفير كامل الرعاية الطبية
 ألبنائنا الطالب 

) الكشف - الفحوصات الطبية المختلفة ــ تحليل  وأشعة ( 

وذلك من خالل االتى <<

االدارة الـطـبـيــة
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• المراكز الطبية بالكليات :
حيث يتوافر بكل كلية من كليات الجامعه مركز طبى مجهز تجهــيز 
كامل فنيا وبشـريا ً وعلى أعلى متسوى طبيا و متخصص بإستقبال  
كافة الحاالت المرضية الخاصة للطالب المقيدين بالكلية المتواجد 

بهــا المركز و بتوفير كامل الرعاية الصحية

• مستشفى الطالب :
المحاله  المرضية  الحاالت  كافة  إلستقبال  مؤهلة  مستشفى  هى 
اليهـا من المراكز الطبية لتقديم جميع اإلحتياجات الطبية الألزمة 

لهــا .
كذلك  إستقبال كافة الحاالت الطائة ) خدمة الطوارئ على مدار 24 

ساعة (

االدارة الطبية
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• تتكون مستشفى الطالب من : 

        ) 11 ( عيادة خارجية  ..
       عيادة  العظام 
       عيادة الباطنة  

       عيادة  المسالك 
       عيادة جراحة عامة  

       عيادة نسـاء
       عيادة  طب وجراحة العيون 
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       عيادة  جلدية                                           عيادة أورام 
       عيادة  أنف وّاذن                                      عيادة نفسية وعصبية              

       عيادة  مخ وأعصـاب
       قسم الطوارئ مختص بأستقبال جميع حاالت الطوارئ  

       مبنى الصيدليه فرعية لصرف األدوية 
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• مستشفيات جامعة عين شمس 
) الدمرداش (  : 

مؤهلة إلستقبال جميع الحاالت المرضية المحالة اليهــا من مستشفى 
الطالب لتقديم كافة اإلحتياجات الطبية الألزمة لهـا وكذلك وإستقبال 
إلى  تتطلب  والتى   ) الطوارئ  خدمة   ( الطارئة  المرضية  الحاالت  جميع 

تتدخل عالجى أو جراحى عاجل بالمستشفيات   .

10



تيســيرا على إبنائنا الطالب 
تم تخصيص موظف بالمستشفيات 

إلستقبال الطالب إنهـاء كافة اإلجراءات اإلدارية الخاصة بهم .

11



•   آليات الحصول على الخدمات الطبيه المقدمة من اإلدارة الطبية

متطلبات حصول الطالب على خدمات الرعاية الطبية بجامعة عين 
شمس

    1. أن يكون الطالب مسددا كافة الرسوم الدراسيه . 
   2. إستخراج كارنية الرعاية الطبية بالجامعـة  
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العيادات  من  الطبية  الرعاية  خدمات  على  الطالب  حصول  متطلبات 
المتخصصة باإلدارة الطبية 

بهـا  المقيد  بالكلية  المتواجد  الطبى  المركز  من  تحويل  خطاب  تقديم   .1   

الطالب  على  بالكشف  المعنية  التخصصية  العيادة  إلى  موجة  الطالب 

باإلدارة الطبية ليتم بموجبه  توقيع الكشف الطبى عليه .

المحول  الطالب  مع  الصحى  أو  الطالبى  التعارف  بطاقة  توافر  ضرورة   .2  

للعيادات المتخصصة

 3. الحصول على الملف الطبى الخاص بالطالب  من قسم الملفات باإلدارة 

الطبية  .

  4. توقيع الكشف الطبى على الطالب بالعيادة التخصصية المعنية بحالتة 

وتسجيل كافة المستجدات الطبية بالملف الطبى الخاص بالطالب .
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•   آليات عالج طالب جامعة عين شمس بطوارئ الدمرداش :

1. تيسـيرا لتعامل طالب جامعة عين شمس داخل المستشفيات من خالل 
الجامعة  طالب  مع  بالتعامل   مختص   ) إدارى  موظف   ( منسق  توفير  تم  

المعنين بالعالج بمستشفى الطوارئ بالدمرداش وتكون مهامة كاألتى : 
- إنهـاء كافة اإلجراءات اإلدارية الألزمة إلستقبال الطالب بمستشفى   

    الدمرداش 
توافر  عدم  حالة  فى  الطالب  مستشفى  عام  مدير  الدكتور/  السـيد  إخطار   -
أماكن بمستشفى ألستقبال الحاالت المرضية ) طالب الجامعـة ( وذلك لتوفـير 

مكان بديل لهـا بتحويلها إلى أحد مستشفيات جامعة عين شمس  

المحول  الطالب  مع  الصحى  أو  الطالبى  التعارف  بطاقة  توافر  ضرورة   .2
للدمرداش
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حال عدم توافر بطاقة التعارف الطالبى أو الصحى 
أو ما يفيد إشتراك الطالب بخدمة الرعاية الطبية 
الطبية  الخدمات  كافة  تقديم  يتم  بالجامعة 
أحدى  أو   ( الطالب  توقيع  بعد  وذلك  لة  الألزمــة 
من أقاربة فى حالة الحوادث  (  على إقرار قانونى 
بالخدمة  اشتراكة  أو  الطالب  بخضوعة  يفيد 
الطبية الطالبية وأنة فى حالة ثبوت عدم  صحة 
للسـالة  موقعة  يتعرض  باإلقرار  الواردة   اليانات 
جراء  المادية  التكاليف  كافة  يتحمل  و  القانونية 

الخدمة الطبية الســابق تقديمهـا للطالب .

إستثناء قانونى : 
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• خــدمـة الحــوادث•  خــــدمة  الحوادث  

•  توفـير خدمة الخط السـاخن للحوادث لطالب جامعة عن شمس 
على مدار اليوم

•  رقم الخط السـاخن      01554995775

    •  متطلبات الحصول على الخدمة :
التواصل واإلبالغ عن الحاله المرضيه خالل فترة زمنية مقدرة 48 ساعة 
لبحث إمكانية نقلة إلى أحدى مستشفيات الجامعة أو مناظرة المريض 
بالمستشفى الموجود به فى حالة صعوبة نقلة لإلنهاء كافة اإلجراءات

 
    •  غرفة عمليات اإلسعاف الخاصة بطالب جامعة عين شمس . 

شمس  عين  جامعة  طالب  بإسعـاف  خاصة  عمليات  غرفة   تجهـير   .1
بكافة  طبيا  مجهزة   إسعــاف  سيارات  أربعـة   بهيكلها  تحتوى 
إمكانية  باإلضــافة  بمسعفين  وبشريا  الطبية  واألجهزة  المستلزمات 
عين  جامعة  لمستشفيات  التابعة  اإلسعاف  بســيارات  اإلستعانة 

شمس وذلك لتقديم خدمة طبية متميزة على مدار اليوم

الخاصة  األسعاف  عمليات  غرفة  مع  للتواصـل  ساخن  خط  توفير   .2

بالطالب برقم  :   01004763929  
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• خــدمـات اخــرى 

اربعة مراكز  يتم تقديم خدمه طبيه مميزه لطب االسنان عن طريق 
طبيه مجهزه فنيا و بشريا تحت اشراف كلية طب األسنان و المراكز 

هى..
• مركز اسنان بكلية البنات

• مركز اسنان بالمدينه الجامعيه للطلبه
• مركز اسنان بكلية الزراعه

• مركز اسنان باألداره الطبيه
و تقوم ادارة كلية طب األسنان بأستقبال طلبة الجامعه بتحويل الطلب 

للعياده المميزه بكلية االسنان ألجراء اى عمليات جراحيه او تركيبات
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