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 الشاملة يةتنمقافلة اللتقرير النهائى لا
  زاوية نعيمقرية  -رز  بو  صم  مب

 حمافظة البحرية 
 42/4/4244ي م اخلميس امل افق 

  
 

 قطاع شئ ن خدمة اجملتمع 
 وتنمية البيئة 

 مبادرة حياة زرمية 

 قطاع شئ ن خدمة اجملتمع 
  وتنمية البيئة 
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 التقرير النهائى للقافلة التنم ية  
  قرية زاوية نعيم –مبرز  بو  صم  

 حمافظة البحرية 
 42/4/4244ي م اخلميس امل افق 

 

  : ورعاية 

     محافظ البحيرة      هشام آمنه /  السيد اللواء
 رئيس جامعة عين شمس        أ.د / محمود المتينى

 رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئةنائب       أ.د/ هشام تمراز 
 : حتت إشراف 

 ئةوكيل كلية الطب لشئون المجتمع و البي     أ.د / شهيرة سمير
   مستشفيات جامعة عين شمس –مدير مستشفى الجراحة     أ.د / طارق يوسف 

    : اإلشراف اإلدارى 

 أمين الجامعة المساعد لشئون المجتمع والبيئة      أ / سهيل حمزة 

 

 مكتب بمني اجلامعة املساعد
 لشئ ن خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 
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 التقرير اخلتامى
 القافلة التنم ية جلامعة عني مشس 

     حمافظة البحرية - زاوية نعيمقرية  -رز  بو  صم  مب
 42/4/4244اخلميس امل افق ي م 

 ج

        ( يوم  قرية زاوية نعيم –بمركز أبو حمص  نموية )ظيم القافلة التت جامعة عين شمس بتنقام -
 . 22/2/2222الخميس الموافق 

 

  -وذلك باإلشتراك مع كاًل من : 
 

    جامعة دمنهور . – 2    . محافظة البحيرة – 1

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة . -2     . كلية الطب – 3

  -لة المحاور اآلتية :تضمنت فعاليات قافلة التنمية الشام 

     بواًل : احمل ر الطىب .

  كلية الطب  –مركز التدريب والتطوير تجمع أفراد القافلة التنموية بمقر   صباحًا (  0332)   -

  زاوية نعيم التحرك من أمام مقر مركز التدريب متوجهين لقرية   صباحًا (     0332)  -

  إقامة القافلة  رمق"  منشية األوقاف" إلى قرية الوصول    صباحًا (  12 ) -

   ( ) العيادات القافلة بدء فعاليات   صباحًا (   12332)  -

    جامعة عين شمس إنتهاء العمل بجميع العيادات والتوجه إلى مقر    عصرًا (  3)   -

 
 

  



 كريم         

 

 

 

 

 

 

 
 

 مالحظات العدد ويان م

  132 باطنةلعيادة ا 1
  252  عيادة األطفال 2
  120 اجللدية عيادة  3
  120 عيادة األنف واألذن واحلنجرة   2
  20 عيادة النساء والت ليد   5
  222 عيادة الرمد 0
  102 عيادة العظام  0

  1210 إمجاىل عدد احلاالت 

 

 

 

 

 –األنف واألذن  –الرمد  –ت الطبية ) القلب تم توزيع األدوية لمختلف التخصصا - الصيدلية
 ( مستفيد من صرف األدوية  تقريباً  022 الجراحة ...إلخ ( بإجمالى عدد )

تم توزيع الكمامات على جميع المترددين على العيادات المختلفة وتم مراعاة جميع  - مالحظات
 اإلجراءات اإلحترازية .

 احمل ر الطىب
 إمجاىل األعداد والتخصصات املختلفة
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لتليف نرقم ا الرقم الق مى اإلسم م  سبب التح يل 

 21221230210 25223221022322 نفيسة ناجى عبد الرحمن درباله  1

 مياه بيضاء بالعين اليمنى 

 21222020120 32522221023000 سنابل صفوت عبد العزيز  2
 21220520520 22023251022310 حمدى عبد الاله حاب هللا  3
 21222125222 25223221021025 امينة عبد المولى على سعد  2
 21122300202 22322201021020 عزيه عبد الفتاح احمد المزين  5
 21223302011 20112101022021 سنيه حسين يونس  0
 21220051325 20212311022252 ماهر دمحم عبد هللا باشا 0

 مياه بيضاء بالعين اليسرى 

 21225200203 25221101022252 دمحم باشا عبد هللا قرقور 0
 21202000010 25012151022301 فرياله سعد ابراهيم نعيم     0
 21202000000 25022251021220 فاطمة أحمد مصطفى دمحم درويش  12
 21201120305 22320201022201 احسان عبد الرحمن حسنين عالم  11
 21120022152 22012231022100 زغلوله اسماعيل كامل سميط  12
 21220220232 سنة  05  مرسى عنتر نعناعه دمحم 13
 21222000203 22512212222053 حسن متولى جويده الجارحى  12

 مياه بيضاء بالعينين

 21222220550 25212251022201 عايدة أحمد عبد العزيز عوض 15
 21220000230 25012321023020 صالحة دسوقى عبد الخالق الجارحى  10
 21200120020 25012221022503 عيد دمحم خليل سميط  10
 21205500020 25021251022020 دولت السيد شبل رضوان  10
 21205120000 25011201021320 نعمات عبد العزيز عبد الواحد  10
 21200520302 22011201022150 سعد عبد الحميد السيد سميط 22
 21203220000 20112151021020 نجات حسن طنطاوى االبيدى 21
 21122300202 25220111021323 السيده دمحم خليل سميط  22
 21205032000 22023201022101 عبد المطلب رجب عبد العزيز  23

 التح يالت ملستشفيات جامعة عني مشس 
 

 -:عيادة الرمد  
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 سبب التح يل رقم التليف ن الرقم الق مى اإلسم م

 تسليك القنوات الدمعية  21220222001 25012251022220 أم دمحم أحمد عبد الهادى  22
 اعتالل شبكى بالعين اليسرى   21220000230 20211201022000 سريه دمحم عبد الخالق عبد الخالق  25
 21202022035 20022101022022 جيهان سعد عبد الحميد السيد  20

 ظفرة بالعين اليمنى
 

 21222005232 20212251023210 دمحم دمحم خليل سميط  20
 21121032050 20011101021152 حسن عبد الفتاح محمود الصاوى  20
 21521253220 20022101022022 جيهان سعد عبد الحميد السيد  20
 حول بالعين اليمنى  21202050120 20223121022231 ناجى حامد سالم رزق  32
 ظفرة بالعينين  21121032050 20022211023502 تيسير مبروك حسن يحيي  31
 عتامة بالعدسات  21122033500 20012231022020 نعيمة صالح رمضان عبد العزيز  32
 21220232303 20323151023120 سهير سعد دمحم الخطيب  33

 انسداد بالقنوات الدمعية
 21222220550 سنوات  3 رودينا عبد الناصر اسماعيل  32
 تلميع عدسة العين  21202212200 25020121021012 ممدوح ابراهيم دمحم النجار  35
 إستبدال عدسة  21220055002  رزقه عبد القادر دمحم النجار  30
 مياه بيضاء وانفصال شبكى  21110123003 25012201023502 عادل عبد الفتاح احمد مبروك  30
 مياه زرقاء بالعين 21200202050 20112251022225 سناء سعد دمحم عوض  30

 -:تاوع : عيادة الرمد  
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 سبب التح يل رقم التليف ن ق مىالرقم ال اإلسم م
 اشتباه ورم بالغدة الدرقية  21222522513 20223201022352 قطب عبد السالم شحاته خليف  1

 20020101022221 حنان نصر دمحم مصطفى الجندى 2
21200520200 
21220222300 

 21222212002 25020201021220 حمامه حسن طنطاوى االبيدى  3 مقياس سمع وضغط أذن 
 21221200512 20211251022005 رجب سيد احمد قطب طريه  2
 اعوجاج بالحاجز االنفى  21220020000 20520211021000 صالحة جابر عيد  5

 21202100020 20122251022025 هند السيد خميس صدقه  0
  إستئصال اللوزتين

  واللحمية 
 ثقب بطبلة االذن  21202220202 20323101022212 دمحم ابراهيم عباس احمد  0
 إستئصال كيسي درقى  21203220000 20011251022500 سيف دمحم حمادة سعد  0
 اعوجاج بالحاجز االنفى  21115002050 20022111022021 نهى شوقى حسن دمحم  0

 سبب التح يل رقم التليف ن الرقم الق مى اإلسم م
 كسر بالمفصل وخشونة 21202003500 20222121022311 كامل شعبان بسيونى الشريف  1
 تسليك وتر باليد اليمنى  21225020251 20012101022001 سنيورة إسماعيل كامل سميط 2
 عملية بكاحل القدم اليسرى  21212003001  عايدة شحات رشاد  3

 سبب التح يل رقم التليف ن الرقم الق مى اإلسم م

 تحويل لقسم الغدد  21200050221 نة س 15 دمحم مصطفى نصر مصطفى  1
 21200050221 20012201022053 عبد السالم ابراهيم عبد السالم  2

OR Hernia 3  21200050221 20520221022211 عبد الحافظ دمحم عبد الونيس 
 21110200225 32521211020250 احمد وجيه دمحم عبد الونيس  2

 -: يادة الباطنةع

 -: واألذن واحلنجرة عيادة األنف

 -: العظامعيادة 
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 مالحظات  العدد ويان  م

  30 الرمد عيادة  1
  0 نف واألذن واحلنجرة عيادة األ 2
  2 عيادة الباطنة 3
  3 عيادة العظام 2

  52  إمجاىل عدد احلاالت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
من  الغذائية " وت زيع عينات جمانيةقامت شرزة " قها للصناعات على هامش فعاليات القافلة  -

مياه ( وذلك مساهمة  –)عصائر  -ددين على العيادات املختلفة والقافلة وهى :منتجاتها على املرت
  .  من الشرزة فى دعم القافلة

 
 

 إمجاىل 
 بعداد التح يالت 

 


