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        قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنظيم القافلة التنموية لجامعة عين شمس بمحافظة اإلسماعيلية قام -
 (   2017أبريل  8 – 6عزبة عطية الناظر ( خالل الفترة من )  –قرية أبو عاشور  –) مركز التل الكبير 

  -وذلك باإلشتراك مع كاًل من : 
o . محافظة اإلسماعيلية o . كلية الطب 
o . كلية التمريض o . كلية التربية النوعية 
o . مركز تعليم الكبار o . كلية البنات 
o  . نادى روتارى  

 
 

 

 اإلمجاىل العدد بيان
 8/4/2017السبت  7/4/2017اجلمعة   6/4/2017اخلميس  

 441 173 165 103 حتاليل فريوس سى 
 396 106 162 128 عيادة الباطنة 
 570 143 250 177 عيادة األطفال 
 305 -- 186 119 عيادة اجللدية 
 350 98 185 67 عيادة الرمد 

 81 38 31 12 عيادة النساء والتوليد 
 538 134 223 181 عيادة العظام 

 3 -- 3 -- عيادة اجلراحة العامة 
 35 -- 35 -- ن عيادة األنف واألذ
 12 -- 12 -- عيادة القلب 

 40 -- 40 -- عيادة املخ واألعصاب 
قياس نسبة السكر 

 958 261 419 278 والضغط 

 3719 943 1711 1065 اإلمجاىل 

 الصيدلية
 (  ...إلخاألطفال –العظام  –السكر  –مختلفة )الضغط األدوية التم توزيع 

 ستفيد من صرف األدوية  ( م تقريباً  2800عدد )  ى بإجمال

 مبحافظة اإلمساعيلية مركز التل الكبريالقافلة التنموية 
   قرية أبو عاشور عزبة عطية الناظر

 



 كريم 

   
  -حمو األمية :

 . تم إعداد وتنظيم فصل لمحو األمية ألهالى القرية 

  ( ممن يعرفون القراءة والكتابة لتأهيلهم للحصول على شهادة حمو األمية  64مت إختبار عدد ) ممتحن  . 

  ( شهادة حمو أمية . 51مت إستخراج عدد ) 

 ( شهادة حمو أمية . 26م عدد ) مت تسلي 

 . مدير مركز تعليم الكبار -حتت إشراف أ.د/ عاشور العمرى     
 

 

 
 

  : محالت التوعية باملدرسة 

 ( محالت توعية مبدرسة ) أبو بكر الصديق ( " مقر إقامة القافلة " :  3مت تنظيم عدد ) 

 -فى اجملاالت اآلتية : 

  أهمية دور األزهر الشريف . – 2   حب الوطن واإلنتماء . - 1

 وكيل كلية اآلداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  –تحت إشراف األستاذ الدكتور / طارق منصور 

 التغذية الصحية وأثرها على صحة اإلنسان . – 3

 وتنمية البيئة   وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع –تحت إشراف األستاذة الدكتورة / إيمان إبراهيم عبد المنعم 

 : تم تنظيم ندوات تثقيفية فى المجاالت اآلتية : التوعية الفنية-  

 أعمال الصلصال لألطفال .تنظيم ورش عمل للتدريب على  – 1

 تنظيم ورشة عمل للتدريب على الرسم على السيراميك لألطفال . – 2

 تنظيم عمل للتدريب على الرسم على التيشرتات . – 3
 
 

 محالت التوعية 


