
 
 

 
 

 مستشفيات جامعة األسكندرية

 المواساة الجامعى

 ألاسخاذ الدكخىز / محمد عبد اإلانعم هشام 

 جحيت طيبت وبعد ،،، 

زدأ علىىا اطابىىار اإلاسسىىي مىىم سىىيادجلم لىىسستا اللبىىار ألاسىىخاذ الىىدكخىز / واسىىي   يىىي     ىىى   يا ىىاث 

 اإلاسدشفياث لخحديث اإلاىقع ؤلاللترونى اطاا   كليت البب  . 

  فيد سيادجلم  اإلاعلىماث آلاجيت عم مسدشفى اإلاىاساة اطجامعا 

   -كهمة عن انمستشفى : 

ء مىىىم منةىمىىىت اإلاسدشىىىفياث اطجامعيىىىت طجامعىىىت ؤلاسىىىلندز ت وقىىىد جىىىم مسدشىىىفى اإلاىاسىىىاة اطجىىىامعا  ىىىا حىىىص

جبى سهىىىا مىىىم بيىىىىث البةيىىىت الخحخيىىىىت والخعادىىىفاث اطادميىىىىت وخعىىىادة خمخخاباىىىا بيىىىىث جىىىم خد الاىىىىا خ ىىىا معىىىىا  

بيىىث جىىم جحى لاىىا خ ىىا مسكىىص مخمدىىف بيىىث جخلىىى  اإلاسدشىىفى مىىم عىىدد مىىم  3102اطادمىىت الدشىىةيليت اىىا عىىام 

 طادمت اإلاخمدفة . اإلاساكص اإلاخ   ت شاث ا

   -إمكانيات وخدمات انمستشفى :

  -اإلاسدشفى جحخىي علا أكبر وأهم وبداث شزر أعضاء وعياداث  ازحيت :

  وبدة شزر الن ار 

  وبدة شزاعت الللا 

  وبدة شزاعت اللبد 

  وبدة خصالح حشىهاث العمىد الفلسي 

  وبدة الةسيي الكلىي 

  وبدة العملياث اطجسابيت 

  وبدة العنايت اإلاسكصة 



 
 

 
 

 مستشفيات جامعة األسكندرية

 المواساة الجامعى

  العياداث اطاازحيت 

 اإلاعىىىىىىىىىىىىىىامي ى 

  وبدة ألاشعت 

   -:انهيكم اإلدارى نهمستشفى 

  أ.د/ عماد عبد اإلانعم علا  –مشسف عام مسدشفى اإلاىاساه اطجامعا 

  د. أبمد هانى محمىد عثما   –مديس عام مسدشفى اإلاىاساه اطجامعا 

  م. أسامت علا  –زستا هيئت الخمس ض 

  أ.د/ أبمد شىقا  –زستا مس ق شزر اللبد 

  أ.د / منا  ال دردي  –مشسف وبدة شزر الن ار 

  أ.د/ منخ س ش د  –مشسف وبدة شزر الللا والةسيي الكلىي 

  أ.د/ هشام ال ةدر  –مشسف وبدة حشىهاث العمىد الفلسي 

  وبدة العنايت اإلاسكصة جحذ خشساف أساجرة وبدة البب اطحسج 

 يت والعملياث جحذ خشساف أساجرة قسم الخ ديس العنايت اطجساب 

   -:وسائم اإلتصال بانمستشفى 

 367525222 – 367525224 – 367525229 – 367525228ت : 

– 367529994 – 367529995 – 367529996 – 367529997  . 

  367526424ت انمدير / 

 367524857اإلدارة انهندسية / ت 

E-mail: hospitalalmwasah@gmail.com   

 **  مسمق صىز عم اإلاسدشفى 

 وجفضلىا  لبى  ماسق ؤلابترام والخلديس

 ملدمه لسيادجلم

 مشسف عام مسدشفى اإلاىاساه

 أ.د/ عماد الديم عبد اإلانعم 
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