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              دمياطقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنظيم القافلة التنموية لجامعة عين شمس بمحافظة  قام -
 (   2017ديسمبر  15 – 13) كفر شحاته ( خالل الفترة من ) 

  

  -وذلك باإلشتراك مع كاًل من : 
o . محافظة دمياط o . كلية الطب 
o . كلية التمريض o . كلية الصيدلة 
o .كلية التربية النوعية o . كلية الزراعة 
o . مركز تعليم الكبار o . كلية البنات 
o . كلية التربية o . الهيئة العامة لتعليم الكبار 
o . نادى روتارى  

 

 اإلمجاىل العدد بيان
 15/12/2017اجلمعة  14/12/2017اخلميس  13/12/2017األربعاء  

 418 169 136 113 عيادة الباطنة 
 392 93 205 94 عيادة األطفال 
 396 184 121 91 عيادة اجللدية 
 352 148 118 86 عيادة األسنان 
 272 116 90 66 عيادة الرمد 
عيادة النساء 

 302 135 85 82 والتوليد 

 310 143 112 55 عيادة املخ واألعصاب
 447 191 169 87 ام عيادة العظ
 2889 1179 1036 674 اإلمجاىل 

 

 

 مبحافظة دمياط ) كفر شحاته ( القافلة التنموية 
 2017ديسمرب  15 – 13خالل الفرتة من 

 



 كريم 

   
 قياس نسبة السكر والضغط

 واهليموجلوبني
 تم قياس نسبة السكر والضغط والهيموجلوبين فى الدم

 مختلفةمريض تقريبًا( المترددين على العيادات ال 2000لعدد)  

 الصيدلية
 مختلفة األدوية التم توزيع 

 (  ... إلخاألطفال –العظام  –السكر  –) الضغط 
 ( مستفيد من صرف األدوية   تقريباً  2500عدد )  ى بإجمال

  Cحتاليل فريوس سى 

 التابعة ملستشفيات جامعة عني مشس  cأوالً : وحدة حتاليل فريوس سى 
 د احلاالت اإلجيابيةعد إمجاىل عدد احلاالت  بيان

 6 40 13/12/2017األربعاء 
 8 52 14/12/2017اخلميس 
 4 55 15/12/2017اجلمعة 

 18 147 اإلمجاىل 

 ( 1التابعة لشركة فاركو لألدوية ) سيارة  cثانيًا: سيارة حتاليل فريوس سى 
 عدد احلاالت اإلجيابية إمجاىل عدد احلاالت  بيان

 20 162 13/12/2017األربعاء 
 31 176 14/12/2017اخلميس 
 24 118 15/12/2017اجلمعة 

 75 456 اإلمجاىل

 ( 2التابعة لشركة فاركو لألدوية ) سيارة  cثانيًا: سيارة حتاليل فريوس سى 
 عدد احلاالت اإلجيابية إمجاىل عدد احلاالت  بيان

 21 155 13/12/2017األربعاء 
 26 206 14/12/2017اخلميس 
 15 187 15/12/2017اجلمعة 

 62 548 اإلمجاىل 
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  : محالت التوعية باملدارس 
o : مت تنظيم محالت توعية باملدارس احمليطة مبقر إقامة القافلة 

 

 يق اإلبتدائية (أوالً : مدرسة ) أبو بكر الصد
 عدد املستفيدين إشراف بيان م

 / هيام صابر شاهين أ.د تنظيم الوقت  1
 كلية البنات جامعة عين شمس

 طالب 40

 Cالتوعية بأعراض مرض فريوس سى  2
 أ / طارق عبد الفتاح
 صندوق تحيا مصر

 طالب 40

أعمال عمل للتدريب على  ةورش 3
 الصلصال لألطفال

 أ.د / سلوى أحمد رشدى
 أ.د/ سامى محمد على شبل
 أ.م.د/ أيمن رمزى حبشى
 د / محى مصطفى أحمد
 " كلية التربية النوعية "

 طالب 25

 ورشة عمل للتدريب على  4
 طالب 25 الرسم على التيشرتات

 طالب  130 إمجاىل عدد املستفيدين 
 

 

 

 ثانيًا : مدرسة ) عثمان بن عفان اإلعدادية (
 عدد املستفيدين إشراف بيان م

 طارق منصور /  أ.د فى حب مصر 1
 وكيل كلية اآلداب لشئون المجتمع والبيئة 

 طالب 40

 د / هالة خلف  الرجوع إىل املاضى 2
 مدير مركز " تسويق الخدمات الجامعية "

 طالب 60
 طالب 40 الدفء األسرى 3

 ورشة عمل للتدريب على 4
 الرسم على التيشرتات 

 لوى أحمد رشدىس
 أ.د/ سامى محمد على شبل
 أ.م.د/ أيمن رمزى حبشى
 د / محى مصطفى أحمد
 " كلية التربية النوعية "

 طالب 30

 ورشة عمل للتدريب على 5
 الرسم على السرياميك لألطفال 

 طالب 30

 طالب  200 إمجاىل عدد املستفيدين 
 

 

  :املعرض الفىن 
o والتشكيلية بالتنسيق بني  تنظيم معرض فىن للوحات الفنيةمت  على هامش قافلة التنمية الشاملة

 وكلية الرتبية النوعية جامعة عني مشس . –كلية الفنون التطبيقية جبامعة دمياط 
 .حتت إشراف السادة أعضاء هيئة التدريس والطالب بكلية الرتبية النوعية 

 محالت التوعية 



 كريم 

 
 

 
   

  ( لجان لعقد إمتحنات محو ا 3تم إعداد وتنظيم عدد ): ألمية ألهالى القرية وبيانهم على النحو التالى-  
 

 اإلمجاىل إستكتاب إمتحان فورى بيان م
 17 8 9 (  1جلنة رقم )  1
 18 11 7 (  2جلنة  رقم )  2
 6 -- 6 (  3جلنة رقم )  3

 41 19 22 اإلمجاىل 
 

  مت تنظيم دورةTOT  ( متدربني  8لعدد ) 
 . مدير مركز تعليم الكبار -رىحتت إشراف أ.د/ عاشور العم     

 

 

 

  -تم تنظيم ندوات تثقيفية للسادة المزارعين فى القرية وذلك فى المجاالت اآلتية :

 التعريف بأساليب زيادة اإلنتاجية الزراعية . – 1

 منتجات األلبان ومشتقاتها ) المشكالت والحلول ( . – 2

 التربية اآلمنة للمواشى والطيور الداجنة .  – 3
 :  حتت إشراف السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة

 أ.د /  حمدى محمد أحمد السيد  . - 1
 أ.د / سيد سعيد شعبان - 2

 

 

 
 

 
 

وذلك بالتنسيق مع إدارة الشئون للمحتاجني من أهل القرية " حمل إقامة القافلة "  ( بطانية700عدد ) مت توزيع 
 اإلجتماعية باحملافظة .

 

 وتعليم الكبار  حمو األمية

 التوعية الزراعية 

 

 خدمات جمتمعية أخرى 
 


