
 زيارة
زيارة جامعة عني مشس جلمعية احملاربني القدماء وضحايا احلرب قصة بعنوان )إرادة 

 ( .حمارب
  

نائب رئيس الجامعة لشئون تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ا.د غادة فاروق 
 .خدمة المجتمع وتنمية البيئة

نظم قطاع البيئة وشئون خدمه المجتمع زيارة ميدانية بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب 
شراف المواء أشرف دمحم أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بتنسيق ا.د  بقيادة وا 

ا.د سموي  تشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك بحضورجيهان رجب مس
رشاد عميدة كمية األلسن ، ا.د اسامة السيد عميد كمية التربية النوعية ، ا.د سامية عبدة نائب المدير 

تمريض التنفيذي ومدير مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس، ا.د هيام طنطاوي وكيل كمية ال
لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، ا.د هالة سويد وكيل كمية الطب لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، 
ا.د احمد ديهوم وكيل كمية الحقوق لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، ا.د عالء عبد الحكيم وكيل كمية 

د مدير المركز اإلعالمي بالجامعة، وتحت إشراف التربية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، ا.د دينا أبو زي
 .أ.سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة

هدفت الزيارة الى التعرف عمي كيان وعظمة جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحروب والتي من خاللها يتم 
 ثقافية( لمصابي العمميات وأسر الشهداء وأعضاء الجمعيةتوفير كافة سبل الرعاية )االجتماعية والرياضية وال

.  
يحافظ عمي تراث الثقافة المصرية القادرة عمي التحدي  وهي تعد صرح عسكري ضخم منذ حرب فمسطين

  .واالرادة واالنتصار
ة من يوجد بالجمعية العديد من االنشطة التي تساعدهم عمي التأقمم مع المجتمع بعد التعرض لإلصابة الناتج

الحروب ومنها المعرض الفني من االبداعات اليدوية ، مجمع رياضي ، وانجازته الواضحة في كرة السمه ، 
 . تنس الطاوله ، كرة الريشة ، والسباحة ورفع االثقال

وكما يوجد بالمركز الثقافي بعض األنشطة الترفيهيه كمعبه الطاوله ،والشطرنج ،والعاب الفيديو والقراءة والرسم 
  . مارسة الموسيقيوم

 كما تتوفر الرعاية الطبية لمصابي العمميات الحربية وتركيب األطراف الصناعية والغسيل الكموي ، الى جانب
العديد من االعانات والمساعدات والندوات الثقافية لتعظيم دور العمم وتكريم المتفوقين من أسر الشهداء ،إنتاج 

حربية ، توفير رحالت الحج والعمرة ورعاية زوجات وأوالد اسر الشهداء االجهزة التعوضية لمصابي العمميات ال
 .والضحايا وتكريم االباء واالمهات المثاليات
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