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 قوافل التنمية الشاملة 
      ة البيئة " يمتمع وتن" قطاع شئون خدمة اجمل

 
 

 قطاع شئون خدمة اجملتمع 
 وتنمية البيئة        

 
 
 



 كريم 

 

 
 

 
 

قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنظيم القافلة التنموية لجامعة عين شمس بمحافظة الفيوم "  قام -
 .  2016نوفمبر  29 – 26قرية السعيدية " ) مركز سنورس ( خالل الفترة من 

  -وذلك باإلشتراك مع كاًل من : 

 

 

 اإلمجاىل العدد بيان
  نوفمرب 28األثنني  نوفمرب  27األحد  نوفمرب 26السبت  

 348 223 71 54 عيادة القلب 
 1109 466 378 265 عيادة الباطنة 
 1644 705 532 407 عيادة األطفال 
 645 267 249 129 عيادة اجللدية 
 353 118 131 104 عيادة األسنان 

 243 124 119 0 عيادة األنف واألذن 
 754 302 273 179 عيادة الرمد 

 397 166 165 64 عيادة النساء والتوليد 
 211 63 104 44 عيادة تنظيم األسرة 

 941 241 388 312 عيادة العظام 
 221 78 159 0 عيادة اجلراحة 

 20 11 9 0 ذوى اإلحتياجات اخلاصة
 6886 2764 2578 1558 اإلمجاىل 

 

o . محافظة الفيوم o . جامعة الفيوم 
o . وزارة الصحة o . كلية الطب 
o . كلية التمريض o . كلية البنات 
o . كلية الزراعة o . كلية التربية النوعية 
o  معهد الدراسات العليا للطفولة o  . مركز تعليم الكبار 

 مبحافظة الفيومالتنموية القافلة 
 مركز سنورس ( قرية السعيدية  ) 

 



 كريم 

 
 غط قياس نسبة السكر والض

 واهليموجلوبني
 تم قياس نسبة السكر والضغط والهيموجلوبين فى الدم

 مريض تقريبًا( المترددين على العيادات المختلفة 2000لعدد)  

 الصيدلية
 مختلفة األدوية التم توزيع 

 (  ... إلخاألطفال –العظام  –السكر  –) الضغط 
 ة  ( مستفيد من صرف األدوي تقريباً  6500عدد )  ى بإجمال

 التحويالت اخلارجية
 حالة ( إلى المستشفيات الجامعية 354تم تحويل عدد ) 

 مستشفى الفيوم العام  –) مستشفى جامعة الفيوم  
 مستشفيات جامعة عين شمس( إلتخاذ اإلجراءات الالزمة 

  -و األمية  حم
 . تم إعداد وتنظيم فصل لمحو األمية ألهالى القرية 

  عقد دورة إلعداد معلم الكبار للشباب وطالب الجامعات لتنفيذ بروتوكول التعاون بين الجامعات والهيئة العامة

 لتعليم الكبار .

   ( تم إعداد وتنظيم دورةTOT  " إلعداد وتدريب المدربين " المستوى األول  ) ( مقسمة على  15بواقع ) ساعة

وحصل المتدربين فى نهاية الدورة على  ب ( من حمافظة الفيوممتدر 18ثالثة أيام وقد ألتحق بها عدد ) 

 شهادات معتمدة .

  ( ممن يعرفون القراءة والكتابة لتأهيلهم للحصول على شهادة حمو األمية  39مت إختبار عدد ) ممتحن  . 

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

   ذوى اإلحتياجات اخلاصة-  
 -تنظيم عدة ندوات تثقيفية لألطفال ذوى اإلحتياجات وأسرهم فى اجملاالت اآلتية   مت

 المشاكل النفسية واإلضطرابات السلوكية للطفل – 1
 تشخيص وعالج اإلعاقات الذهنية والتوحد وصعوبات التعلم فى أطفالنا . – 2

  -وذلك تحت إشراف كاًل من :
 عهد الدراسات العليا للطفولة  عميد م   أ.د / هيام كمال مصطفى نظيف 

 وكيل معهد الدراسات العليا للطفولة لشئون المجتمع والبيئة     أ.د/ إيهاب محمد عيد 
   أنشطة إجتماعية أخرى-  

 ( بطانية على أهالى قرية السعيدية 800تم توزيع عدد )     
 


