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 تقرير
 الزيارة امليدانية مبستشفي األطفال جامعة عني مشس

 

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمجمس القومى لممرأة فرع القاهرة وأسرة منن أجنم م نر المرة  نة 
ألطفنال الجديند لجناج األطفنال النعين يجنانون أمنراو الندم واألورام منن مختمنم م افظنات م نر   ارة لمستشفى ا

 .  52/9/5255 وعلك يوم وأيضا من بجو الدول الجربية واألفر قية ،والغسيم الكموى 
 حتت رعاية :

 رئيس جامجة عين شمس - األستاع الدةتور م مود المتينى . 
  رئيس الجامجة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةائم بجمم نائب الق – غادة فاروق األستاع الدةتور  . 
  نائب رئيس الجامجة لشئون التجميم والطاب -األستاع الدةتور عبد الفتاح سجود  . 
 نائب رئيس الجامجة لشئون الدراسات الجميا والب وث - األستاع الدةتور أيمن  الح  . 

 : تنسيق وحضور 
 مستشار نائب رئيس الجامجة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - رجبن األستاعة الدةتورة جيها  . 

 :بالتعاون مع  
 ا.د هالة سو دان وةيم ةمية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 :حتت إشراف 
 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةأمين عام الجامجة المساعد  - األستاع سهيم  م ة  . 

 حبضور : 
 مدير مستشفى األطفال الجديد - ياسمين جمال د  .أ . 
  د.شيماء ماهر المدير الطبي لممستشفي 
 د.هبة  م ة المدير االدارة لمستشفي االطفال 
  خدمة المجتمع وتنمية البيئةفر ق من قطاع  . 
 ا.د رقية شمبى، ا.د أمانى  نفى، ولفيم من عضوات المجمس القومى لممرأة فرع القاهرة 

  . بدعم أمهات األطفال وأطفالهم وتقديم الهدايا لهم ، ولجب هدايا لألطفالال ضور  وقام
 ر ت ا.د جيهان رجب بأن هعه ال  ارة ساهمت فى رفع الروح المجنوية لألطفال من المرضى المترددين عمى 

اد ال ضور المستشفى والتخفيم من مجاناتهم ، وتم تفقد المستشفى والتجرف عمى الخدمات الطبية المتطورة، وأش
بالرعاية الطبية فائقة الجودة لممرضى من األطفال، وتقديم ةامم الدعم لهم و وال إلى مر مة الشفاء، ةما قدم 
قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامجة بجو الهدايا واأللجاب لألطفال، وهدايا لألمهات ، و دعو 

بالدمرداش الستمرارها فى تقديم خدماتها المجانية ، وفى  القطاع جميع شرائح المجتمع لدعم مستشفى األطفال
 . نهاية ال  ارة تمنى ال ضور تمام الشفاء لممرضى وتم أخع ال ور التعةار ة



 
 بعض من صور الزيارة 

 

 
 

    
 

   

 


