
كريم

جامعة عني مشس 

التقرير النهائى
قافلة التنمية الشاملة 

مبحافظة ( قنا )
" غربأبو دياب–" مركز دشنا 

برعاية:
محافظ قنا    السید اللواء طیار أ.ح/ أشرف غریب الداودى   

رئیس جامعة عین شمس   محمود المتینىأ.د / 
برئاسة:

نائب رئیس الجامعة لشئون المجتمع والبیئة  أ.د/ هشام تمراز 

حتت إشراف:

وكیل كلیة الطب لشئون المجتمع والبیئة أ.د/ شهیرة سمیر موسى      
: اإلشراف اإلدارى -

أمین الجامعة المساعد لشئون المجتمع والبیئة  أ / سهیل حمزة 



٢كريم 

التقرير اخلتامى
القافلة التنموية جلامعة عني مشس 

أبو دياب غرب " –" مركز دشنا )قنا( مبحافظة
٢٠٢١مارس ٣٠حىت ٢٧خالل الفرتة من 

أبو دیاب غرب " –"مركز دشنا )قنا(حافظة بملة التنمویةلقافابتنظیم جامعة عین شمس تقام-
)٢٠٢١مارس ٣٠–٢٧خالل الفترة من ( 

-وذلك باإلشتراك مع كًال من :
محافظة قنا.
. كلیة الطب
. كلیة التمریض

 الهیئة العامة لتعلیم الكبار.
مستشفیات جامعة عین شمس.
الصحة بمحافظة قنا مدیریة

.)٢٧/٣/٢٠٢١السبت املوافق اليوم األول (
مستشفیات جامعة عین شمس –التجمع أمام مركز التدریب احًا ) صب٧الساعة ( -
.محافظة قناراد القافلة إلى تحرك أف) صباحًا ٨الساعة ( -
.قافلةمحافظة قنا واإلنتهاء من أعمال تسكین أفراد الالوصول إلى عصرًا ) ٣.٣٠الساعة ( -

-) :٢٨/٣/٢٠٢١األحد املوافق اليوم الثانى ( 

وبدء التحرك إلى مقر إقامة القافلة تجمع أفراد القافلة صباحًا ) ٨الساعة ( -
أبو دیاب غرب –الوحدة الصحیة بمركز دشنا 

العمل بالعیادات بمختلف التخصصات الطبیة بدء صباحًا ) ٩الساعة ( -
ل بجمیع العیاداتإنتهاء العمءًا ) مسا٣الساعة ( -

-) :٢٩/٣/٢٠٢١املوافقاألثنني( اليوم الثالث

تجمع أفراد القافلة وبدء التحرك إلى مقر إقامة القافلة صباحًا ) ٨الساعة ( -
أبو دیاب غرب –الوحدة الصحیة بمركز دشنا 

تخصصات الطبیة  بدء العمل بالعیادات بمختلف الصباحًا ) ٩الساعة ( -
إنتهاء العمل بجمیع العیادات   مساءًا ) ٤الساعة ( -



٣كريم 

مكتب أمني اجلامعة املساعد 
لشئون خدمة اتمع وتنمية البيئة 

بيانم
األحد

٢٨/٣/٢٠٢١
األثنني

٢٩/٣/٢٠٢١
اإلمجاىل

٧٢٦٦١٣٨القلب واألوعية الدموية ةعياد١
صوتية " عيادة القلب "  موجات 

Ecocardiography
٧٠٦٠١٣٠

٥٣٥٥١٠٨عيادة النساء والتوليد ٢
٢٢٩٢٤٧٤٧٦عيادة الباطنة٣
٧١٧٨١٤٩عيادة اجلراحة العامة ٤
١٥٤١٦٩٣٢٣عيادة األنف واألذن واحلنجرة٥
١٣٧١٦٧٣٠٤عيادة اجللدية  ٦
٤٤٥٢٧٩٧٢٤عيادة األطفال٧
١٩٨٢٣٦٤٣٤يادة الرمدع٨

١٤٢٩١٣٥٧٢٧٨٦اإلمجاىل 

الصيدلية
) .. إلخالجلدیة-الباطنة –القلب ( األدویة لمختلف التخصصات الطبیةتم توزیع 

) مستفید من صرف األدویة  تقریباً ٢٦٠٠عدد ( ى بإجمال

التمريض 
) من المترددین على تقریبا ١٤٠٠وضغط الدم لعدد (  –نسبة السكر تم قیاس

العیادات المختلفة 

مالحظات 
مساءاً ) ٤تم اإلنتهاء من األعمال للیوم األول الساعة ( - 

تم توزیع الكمامات الطبیة على جمیع المترددین على العیادات المختلفة وتم - 
یق التباعد اإلجتماعى مراعاة جمیع اإلجراءات اإلحترازیة وتطب

بيان إمجاىل
القافلة التنموية جلامعة عني مشس 

أبو دياب غرب "-مبحافظة قنا " مركز دشنا 



٤كريم 

مالحظات عدد احلاالت احملولة إسم العيادة م

٧١رمدعیادة ال١

٣٧جراحةالعیادة ٢

١٤عیادة األنف واألذن٣

١٢قلبعیادة ال٤

٣عیادة النساء والتولید ٥

١عیادة االطفال ٦

٢عیادة الباطنة ٧

١٤٠اىل عدد احلاالت احملولةإمج

التحويالت اخلارجية 
ني مشسملستشفيات جامعة ع



٥كريم 

بيان تفصيلى للحاالت احملولة للقاهرة
( مستشفيات جامعة عني مشس )

تاريخ التحويل سبب التحويل رقم التليفونالرقم القومىاإلسم م
عبد العزیز ١

(شهرته عمر عبد العزیز )
--٠١٠٠٢٩٥٨٢٣٧

عین الیسرى میاه بیضاء بال

حداأل
٢٨/٣/٢٠٢١

٢٦٧٠١١٠٢٧٠٠٥٣٤٠١٠١٢٤٠٦٠٢٤فتحى أحمد حسن٢
٢٥٧١٢٠٦١٤٠١١٢٦٠١١٥٤٤٤١٦٥٥نجاح قاسم یوسف احمد٣
٢٤٦١٠٢٢٢٧٠٠٤٣٨٠١٠٢٥٧٨٢١٧١عبد المنعم سالمة ٤
٢٥٨٠٧١٩٢٧٠١٨٢٧٠١٠٦٦٨٢٨٧٤٠شهیه على اسماعیل على ٥
٢٧٨١٠٢٥٢٧٠١٦٣٣٠١٠٠٨٠١٨١١٣راهیم مبارك عبد الهادى حسن اب٦
عارف محمد اسماعیل ٧
عبد المنعم سالمة ٨
٢٤٧٠٥١٢٢٧٠١١٢٨٠١٠٩٣٧٥١٢٦٨سیدة محمد حنفى٩

میاه بیضاء بالعین الیمنى

٠١٠١٥١٣٠٩٨٧عبد الظاهر لببیب مرسى ١٠
٠١١٠٢٧٦١٧١١وهیبه زكى ١١
٢٥٥٠٤٣٠٢٧٠٠٢٦٧٠١٠٩٠١٢٢٥٧٠ف تحیة ابراهیم عبد اللطی١٢
٢٣١١١٠٨٢٧٠٠٦٠٢٠١٠١٩٢٥١٩٥٨نفیسة على ابو زید عبد الرحیم١٣
وهیبة زكى ١٤
میاه بیضاء بالعین الیسرى ٢٩٨١٢٠٦٢٧٠١٤٦٧٠١١٠٢٧٦١٧١١نسرین السید أحمد١٥

والیمنى 
تحیة جاد الرب محمد ١٦

عملیة إلتواء بالجفن  ن رضا حمدا١٧
قناة دمعیة ٠١٢٧٠١١٩٨٩٠رابعة حسین١٨
جسم زجاجى وحقن زیت ٢٥١٠٩٧٢٧٠٠٧٨٤حمیدة حسن أحمد ١٩

سیلكون ولیزر عین یمنى
٢٧٢٠٥٠٩٢٧٠٠٦٩٣٠١١١٧٨٥٩٦٠١عبد الواحد عبد الحكیم عبد الواحد ٢٠

ظفرة بالعین الیسرى  ٢٧٢٠٩٢٠٢٧٠١٠١٧٠١٠٦١٩٦٦٤٧٦محروس حسن محمود ابراهیم٢١
٢٤٣٠٧٠١٢٧٠٢٣٩٥حسین على حسن ٢٢

ظفرة بالعین الیمنى  ٢٨٦٠٤٠٧٢٧٠١٧٨٠١٠٠١٢٢٠٥٠٩هالل عبد العاطى العریان محمد ٢٣
سعد مبارك عابدین ٢٤
عملیات سنتان مصطفى محمود عبد الغنى ٢٥
قناة دمعیة حمیدة عطا اهللا حسین ٢٦
میاه بیضاء مد فاوى الطیب اح٢٧

-أوالً : احلاالت احملولة من عيادة ( الرمد ) :



٦كريم 

تاريخ التحويل سبب التحويل رقم التليفونالرقم القومىاإلسم م
٢٥٥٠٣١٦٢٧٠٠٤٣٦٠١٠٩٤٣٦٩٩٠عبادى جمعه محمد احمد٢٨

میاه بیضاء بالعین الیسرى 

األثنین 
٢٩/٣/٢٠٢١

٢٤٧٠٩٠٨٢٧٠١٨٢٦عباسیة كامل محمود ٢٩
٢٥٣٠٢١٤٢٧٠٠١٣٢لدین عبد اللطیف محمد احمد علم ا٣٠
٢٦٦٠٣٢٢٢٧٠٠٥٢٨٠١٠١١٣٨٨٦١٣زكیة عبد المطلب محمد احمد ٣١
٢٥٠١٢٢٩٢٧٠٠٤٩٣٠١٠٩٩١٢٢٩٨٣على محمد محمود ٣٢
عبد الرسول عوض ابراهیم ٣٣
٢٥٩٠٦٠٢٢٧٠٠٧٩٤٠١٠٠٩٤١٠٧١٨ادهم احمد على ابو العیس ٣٤
٢٦٣٠٩٠٥٢٧٠٠٦٧١٠١٠١٣٣٥٣٤٢١عید عبد اهللا كمال محمد٣٥

میاه بیضاء بالعین الیمنى

عبد الفتاح حسین ابراهیم ٣٦
سعدیة على بخیت سلمان٣٧
٠١٠٩١٢٨٣٧٦٦سعدیة على بخیت ٣٨
٢٧٠١٠٠٥٢٧٠١٢١٧٠١٠٩٢٧٦١٦٨٨عبد الناصر رمضان حسن ٣٩
٢٦٣٠١٠٦٢٧٠٠٦٥١٠١٠١٩٢٥١٩٥٨جامع ابو الوفا حسانى ٤٠
٠١٠١٨٢٥٣٦٩٧سامیة على حسن ٤١
٢٤٣٠٦٠٨٢٧٠١٨٨٨٠١٠٠٣١٩٢٤٤٥بخیته محمد عثمان یوسف ٤٢
٢٤٢٠٣١٤٢٧٠٠٢٤٦رمیسه راشد محمود ٤٣
٢٤٠١٢١٥٢٧٠٠٧٥٩٠١٠٣٣٥٦٦٥٤٧یوسف احمد قاسم ٤٤
عبد الرؤوف عبد السالم ٤٥

عبد الاله احمد 
٢٧٢٠٥١١٢٧٠٠٦٧٩٠١٠٩٤٧٤٦٨٦٣

٢٦٤٠٥٠٣٢٧٠١١٧٣٠١٥٥٠٢١٠٥٢٨محمد عبد الرحیم خلیل محمد٤٦
٢٧١٠٨٢٩٢٧٠٠٤٩٨٠١٠٦٥٢٩٥٠٧٢مسلم حفنى حسن ابراهیم ٤٧
٢٤٠٠٤٠٤٢٧٠٠٥٥٦٠١٠٠٨٣٨٧١١٨عبده محمود حفنى یحى ٤٨
٢٥٧٠١١٠٢٧٠١٠٧٣٠١٠٠١٣٩١٢٢٦بدوى السید على السید ٤٩
٢٦٣٠٧١٧٢٧٠١٨٢١٠١٠٢٣٨٨٧٦٣٣كملیه محروص دیاب على ٥٠
عبد الوكیل فاوى عبد الاله ٥١

احمد
٢٧٤٠٨٢٧٢٧٠٠٦١٤٠١٠٠٦٧٨٥٧٠٢

٠١٠٠٨٤٢١٩١٢
میاه بیضاء بالعین الیمنى

ازالة سیلكون  

جلسة باج لیزر ٢٦٣١٢٢٤٢٧٠٠٩٥٣٠١٠١١٧٤٣٩٨٧فادى عبد الهادى حسن ابراهیم٥٢

زرع كرة صناعیة مع ٢٩٧٠٥٢٥٢٧٠١٥٩٤٠١٠٩١٠٨١٦٨٣نصر محمد احمد محمد٥٣
تفریغ العین 

-تابع : احلاالت احملولة من عيادة ( الرمد ) :



٧كريم 

تاريخ التحويل سبب التحويل رقم التليفونالرقم القومىاإلسم م

٢٩٢٠١١٣٢٧٠١٧٤٦٠١٠١٧٧١٦٩٨٦نجوى احمد عباس یحیا ٥٤
كیس دهنى بالعین الیسرى

األثنین 
٢٩/٣/٢٠٢١

٢٩٣١٠٠٣٢٧٠٢٢٥١٠١٠١٣٣١٢٢٥١محمود بدوى احمد موسى ٥٥
٢٥٧١٢٢٣٢٧٠٠٣٧٢٠١٠١٧٠٠٢١٦٦جمعة محمد یحیى محمد ٥٦

زرع قرنیة بالعین الیسرى
٠١٠٩٨٧١٠٧٥٢بدریة عباس سلیمان ٥٧
٢٦٥٠١٠٥٢٧٠١٢٧٦٠١٠٢٣٤٠١٣٥٤عبد القادر عبد الرحیم حافظ ٥٨

زرع قرنیة بالعین الیمنى 
٢٧٩١٢٢٠٢٧٠١٩٦٦٠١٠٠٤٥٥٦١٤١فایزة صدقى ابو زید ٥٩
٠١٠١٩٧٤٨٩٠٧سنوات٥فاطمة على تغیان محمود٦٠

عملیة حول 

٠١٠٩٣٦٧١٣٠٥سنتان حبیبة محمود احمد طه ٦١
٢٨٤٠١٠١٢٧١٠٧٩٨٠١٠١٠٦٤٩٠٧٦سعید عبد المرید عبد الموجود٦٢
٠١١١٧٩٢٢٠١٨سنوات ٥منار هشام محمد حسن ٦٣
٠١٠٦٠٩٦٦٧٥٢سنوات ٩محمد حسب اهللا محمد٦٤
٠١٠٩٣٠٥٤٧٣٨سنوات ٦الزهراء محمد صالح الدین مرعى ٦٥
تسلیك قنوات دمعیة ٠١٠٦٤٣٣٤٦٦٨شهور ١٠روان محمد محمود٦٦

جسم زجاجى ومیاه بیضاء٢٩٤٠٧١٧٢٧٠١٦٥٧٠١٠٩٥٠٥٣٧٦٦شریف عبد الفضیل على احمد٦٧

كیس قنوات دمعیة ٢٨٤٠٣١٥٢٧٠٠٩٢٢٠١٠٠٣٨٧٩٣٨٦شحاته نابى التهامى عثمان ٦٨

ازالة سلیكون بالعین ٢٥٣٠٧٠٣٢٧٠٠٧٥٦٠١١٤٢٨٤٢٠٢٣مسعود عبد المولى عبد الرحمن٦٩
الیسرى 

زرع قرنیة بالعین الیسرى ٢٨٧١٢٢٠٢٧٠٢٢٣١٠١٠٦٣٨٣٠٦٨٨صدام جمال حسن محمود ٧٠

میاه بیضاء بالعینین جمعة ابو الوفا حسان ٧١

-تابع : احلاالت احملولة من عيادة ( الرمد ) :



٨كريم 

تاريخ التحويل سبب التحويل رقم التليفونلرقم القومىااإلسم م
إستئصال األصبع األوسط ٠١٠٦١٣٣٨٩٠٢فتحیة محمد على ١

للید الیسرى 

األحد 
٢٨/٣/٢٠٢١

نزیف بالشرج ٠١٠٩٧٧٣٥٤٢٢حربین بیومى محمد ٢
٠١٠١٢٤٠٦٠٢٤سنوات ٧مبارك فتحى أحمد حسن٣
إزالة الخصیة المغلقة ٠١٠٠١٤٧٩١١٧سنوات ١٠یف إبراهیم محمود عبد اللط٤

بالمنظار الجراحى 

ورم بالخصیة الیسرى ٢٨٥٠١١١٢٧٠٠٦٣٨٠١٠٢٥٤٠٦٩٩٣على محمود على عبد الباقى ٥

كیس دهنى بالظهر ٠١٠١٨٦٦١٦٧٧عبد الفضیل عبد الحمید حسن ٦

األیمن إنسداد بالحالب٠١٢٨٨٧٩٤٧٩٢سنة ١یاسین حسن محمد ٧
واألیسر ( جراحة أطفال )

فتق إربى أیمن ٢٥٣١٢٠٦٧٠١٥١٦٠١٠٦٩١٥٠٨٠٧عبد الغنى جمعة مصطفى ٨

كیس زاللى بالركبة الیمنى ٠١٠١٨٣٣٤٠٤٨سنوات ٦مصطفى الشاذلى القرنى ٩

خصیة معلقة ٠١١١٧٨٥٩٦١٠سنوات ٦كریم عبد الواحد عبد الحكیم ١٠
یسرى) –(یمنى

إستئصال كیس دهنى ٢٥٧٠٢١٧٢٧٠٠٤٩٦٠١٢٧٥٦٦٧٨٣٦فاوى ابراهیم محمد حسن١١

ناسور بین المستقیم ٢٧٦٠٩١٢٢٧٠٠٦٩٧٠١٠٩٦٥٥٨٦٠٦البراهمى على مصطفى على ١٢
ومجرى البول 

ورم حسنه فى الجهة ٢٦٥١٢٢١٢٧٠١٣٩٣٠١١٢٨٣٥٩١٢٠خلف على أحمد محمد ١٣
الیسرى 

تحویل مخ وأعصاب ٢٦٠٠٨٠٩٢٧٠٠٤٩٥٠١٢٢٨٩٣١٢٢٦جمال ابراهیم توفیق ١٤

٢٩٦٠٧١٥٢٧٠٢٠٤٤٠١٠١٥٩٣٢٢٥٣زینب مبارك ابراهیم محمد ١٥
فتق سرى  ٢٨٣١٢٢٩٢٧٠١١٤١٠١١٩٥٩٠٩٤٩شربات دیاب محمد١٦

٢٩٣٠٦٢٦٠١٠٥٠٤٤٠١١١٦٩٩١٣٠٠مروة جمال عبد الحى حفنى ١٧
فتق اربى ایسر ٢٩٩٠٦١٤٢٧٠٠١٩٩٠١٢٥٢٢٠٨١٩٠لقصود مصطفى عماد حمدى عبد ا١٨

جراحة العظام ٢٧٣١١٢١٢٧٠٣١٨١٠١٠٠٧٨٢٣٥٠٠علیا محمد السید محمد ١٩

تشوه بمجرى البل ٠١٠٠١٢٣٧٧٩١سنوات ٦عبادى احمد عبد المدثر ٢٠

- ثانيًا: احلاالت احملولة من عيادة ( اجلراحة ) :



٩كريم 

تاريخ التحويل سبب التحويل ونرقم التليفالرقم القومىاإلسم م
فتق أربى أیمن + تركیب ٢٨٩٠٣٠١٢٧٠٥٧٣١٠١٠٩٣٦٧١٣٠٥محمود أحمد طه ٢١

شبكة 

األثنین 
٢٩/٣/٢٠٢١

العرض على جراحة المخ ٢٨٨٠٤٠٩٢٧٠١٢٣٦٠١٠٠٨٣٥١٤١٤هانى زیدان عبد النبى إبراهیم ٢٢
واألعصاب 

دوالى بالخصیة من الدرجة ٢٧٨٠٧٢٩٢٧٠٠٦٩٨٠١٠٩٤٣٣١٠٠٧سعید على محمد على ٢٣
الثالثة –الثانیة 

فتق اربى ایسر ٢٧١٠٩٢٤٢٧٠٠٨٧٦٠١٠١٦٧٨٨٨٣١مجر عبد الهادى موسى علم الدین٢٤

عمل رقعة جلدیة ٢٨١٠١٢٧٢٧٠٢٩٥٧٠١٠٦٨٧٣٢٧٦٧أحمد عبد الراضى محمد اسماعیل ٢٥
( قرحة فراش ) 

وحمة بالراس ٢٦٩١١١٦٢٧٠١٠٥٤٠١٠٠٤٥٥٦١٤١عبد المنعم احمد حسن احمد٢٦
( جراحة تجمیل )

استئصال ناصور شرجى٢٦٠١٢١٦٢٧٠٠٦٧٣٠١١٢٧٢٩٣٨٦٦جمعة خضرى یوسف محمدین٢٧

دوالى بالساقین ٢٧٠٠٨١٣٢٧٠١٩٦٥حنان محمد على دیاب ٢٨

نفتق في جدار البط٢٧٥١١٠١٢٧٠١٦٦٣٠١٠١٠٠٧٧٥٤٠ثریا سقاو مراد اسماعیل ٢٩

إستئصال بواسیر ٢٧٥١٠٠٤٢٧٠٠٣٩٨٠١٠١٠٤٦٧٥٠٨على جمعة اسماعیل محمد٣٠

كیس لیفى جلدى ٢٩٠٠٥١٠٢٧٠٢٠٩٤٠١٠٢٦٨٢٠٣٢٤على عطیتو عبد الباقى محمد ٣١

كیس دهنى باالصبع ٢٧٠١٠٠٥٢٧٠١٢١٧٠١٠٩٢٧٦١٦٨٨عبد الناصر رمضان حسن ٣٢
االیسر 

استئصال الغدة الدرقیة ٢٦٦٠٣٢٢٢٧٠٠٥٢٨٠١٠١١٣٨٨٦١٣زكیة عبد المطلب محمد احمد ٣٣

تحویل جراحة اطفال ٠١٠١٣٤٠٤٠١٧سنة ١٣محمد محمود محمد ٣٤

شرخ شرجى وبواسیر ٢٥٧٠١٢٠٢٧٠١١٥١٠١٠٠٧٨٢٣٥٠٠محمود على عباس ابراهیم ٣٥
شرجیة 

استئصال كیس دهنى ٢٦٠١٢٠١٢٧٠١٥١٥٠١٠٢٥٨٨٦٤١٦محمد حلمى ٣٦
قبة بالر 

فتق جراحى كبیر ٠١٠٩٢٣٩١٢٠٢منصور رشید حسین ٣٧

- تابع: احلاالت احملولة من عيادة ( اجلراحة ) :



١٠كريم 

تاريخ التحويل سبب التحويل رقم التليفونالرقم القومىاإلسم م
عملیة إستئصال٠١٠١٩٦٤٦٩٣٦سنوات ٦حسن طه١

اللوزتین

األحد 
٢٨/٣/٢٠٢١

سنة ١٤إسالم عبد الرحمن مغرى ٢
إستئصال الغدة الدرقیة٢٧٣١١١٣٢٧٠١٥٦١٠١٠٢٤٨٢٠٠٨٢نجاة كامل محمود خلف اهللا٣
٢٧٩٠١٢٠٢٧٠١٢٣٩٠١٠٠٢٧٩٥٣٨٠ضیاء الدین محمد على باشا ٤

ثقب بطبلة االذن الیسرى 
٢٦٠٠٦٢٢٢٧٠٠٦١٩٠١٠٩٦٩٧٠٦٩٤أحمد محمد أحمد حسانین ٥
عملیة باألذن الیمنى٣٠١٠٥٢٠٢٧٠٢٨٨١٠١٠٩٠١٢٢٥٧٠أمینة صابر عبد الاله محمد ٦

التهابات مزمنة باالذن ٢٦٨٠٧٢٩٢٧٠٠٦١٩٠١٠٦١٩١٩٧٣٦المدثر محمد اسماعیل محمد ٧
الوسطى الیمنى 
( ترقیع طبلة )

األثنین 
٢٩/٣/٢٠٢١

جهاز خارجى قوقعه٠١٢٠٢١٥٢٥٢١سنة ١٢جون شنودة رزق ٨
ترقیع طبلة االذن الیمنى٢٦١٠٦٠٧٢٧٠٠٢٢٩٠١٠٠٨٧٣٤٤٢١نعیمة فكرى توفیق بهلول ٩
ترقیع طبلة االذن الیسرى ٢٨٠٠٤٠٦٢٧٠٠٧٥١٠١٥٥٦١٧٧٤٧٢حجاج عبد الالهى حسین برسى١٠
استئصال اللوزتین ٠١٠٩٤٣٣١٠٠٧سنوات ٥ریناد سعید على ١١

واللحمیه 
رسم سمع وضغط االذن ٠١٠٠٦٢٨٥٤٢٢عبد الحمید نصرة زغلول ١٢
ترقیع طبلة االذن الناحیتین ٣٠١٠٤٠١٢٧٠٧٣١٧٠١٠١٨٣٣٩٦٤٣سامح فرید محمد شحات ١٣
مقیاس سمع وضغط طبلة ٢٩٧٠٣٠٢٢٧٠٠٥٣٧٠١٠٠٣٥١٣٢٠٥یوسف احمد حسن احمد١٤

-ثًا: احلاالت احملولة من عيادة ( األنف واألذن واحلنجرة ) :ثال



١١كريم 

تاريخ التحويل سبب التحويل رقم التليفونالرقم القومىاإلسم م
قصور بالشریان التاجى ٢٦٦٠٩٠٦٢٧٠١٥٣٩٠١٠٩٨٥٨١٥٣٧اهیم نبیل عمر إبر ١

األحد 
٢٨/٣/٢٠٢١

٠١٠٩٣٤٨٥٤٧٤VSDسنة ونصف مالك أحمد الشاذلى ٢
عرض على جراحة قلب وصدر ٠١٠٠٨٤٤٥٥٨٣سنوات ٦كریم الشاذلى محمد سالمة ٣

سطرة مع احتمال تركیب ق٢٧٤٠٢١١٢٧٠١٨٥٣٠١٠٩٢٩٧٦٧٠٣السید فؤاد جاد الكریم شهوان ٤
ة یدعامات دوائ

اشعة مقطعیة على الشریان ٢٧٤٠٢١١٢٧٠١٨١٠١٠٦٥٢٦١٢٨١حسین عبد الظاهر احمد٥
التاجى 

قصور بالشریان التاجى ٢٥٢٠٢١٩٢٧٠٠٣٩٢٠١٠٠٤٠٤٦٤٢٩محمود احمد محمود ٦
٢٦٣٠٨٠٢٢٧٠٠٧١٨٠١٠٠٨٢٦٣٧٤٦IADعبد الرحمن أحمد حسن ٧
٠١٠٩٦٥٨٧٩٧٦VSDغنى كمال صابرعبد ال٨

قصور بالشریان التاجى ٢٦٠٠١١٣٢٧٠٠٨٧١٠١٠٠١٢١٦٠٤٤محمد موسى محمد كمال محمد٩
ویحتاج الى عملیة قلب مفتوح 

األثنین
٢٩/٣/٢٠٢١

vsdاكادیمیة القلب ٠١٠٩٨٤٧٣٢٧٠سنة١٣عبد الحمن عبادى ١٠
قصور بالشرایین التاجیة ٢٥٨٠١٠١٩٠٠٥٣١٠١٠١٦٧٣٩٠٤٠محمد حسانى صالح كریم ١١
قصور بالشریان التاجى ٢٥٧٠٩٢٣٢٧٠٠٣٥٥٠١٠٦٣٤٧٢٥٥٦امبارك سعد جاد الكریم عسران ١٢

تاريخ التحويل سبب التحويل رقم التليفونالرقم القومىاإلسم م
عملیة حقن مجهرى ٢٨٩١١١٥٢٧٠٢٢٠٣٠١١٥٣٥٩٥٥٤١على أحمد أمانى مخیمر١

األثنین 
٢٩/٣/٢٠٢١

٢٩٧٠٨٢٤٢٧٠٢١٠٩٠١٠٦٤٠٥٠١٦٢Tvusنورا صالح سالمة محمود ٢
Tumer marken

٠١٠٩٨٧١٠٧٥٢cachecticبدریة عباس سلیمان ٣

-رابعًا: احلاالت احملولة من عيادة ( القلب ) :

: احلاالت احملولة من عيادة ( النساء والتوليد  ) خامسًا 
:-



١٢كريم 

تاريخ التحويل التحويل سبب رقم التليفونالرقم القومىاإلسم م
األثنین جراحة مسالك٠١١١٧٠١٣٢٥٤سنة ١نادر وجدى فایق ١

٢٩/٣/٢٠٢١

تاريخ التحويل سبب التحويل رقم التليفونالرقم القومىاإلسم م
سونار على البطن والحوض ٢٦٨٠٥١٨٢٧٠١٤٥٥٠١٠٠٩٨٦٧٦٠٧ابو القاسم كامل محمود خلف اهللا ١

األثنین 
٢٩/٣/٢٠٢١ ٠١٠٣٠٠٤١٨٥١سنوات ٦عكاشة محمود عكاشة ٢

بول بالدم 

دة ( االطفال  ) احلاالت احملولة من عياسادسًا :
:-

سابعًا : احلاالت احملولة من عيادة ( الباطنة  ) 
:-



١٣كريم 

التاريخاحملاضرعدد احلضوربيانم

مواطن٤٠التغذية الصحية ١

د / فاطمة مجعة حممد

م.م/ عالء حممد السيد 

الرمحن  م.م/ حممد على عبد 

كلية التمريض

األحد 
٢٨/٣/٢٠٢١

٢
طرق الوقاية من فريوس

كورونا املستجد
مواطن٦٠

٣
مراض ضغط الدمأ

طرق العالج-طرق الوقاية -االسباب 
مواطن٤٠

مواطن ٣٥الفحص الذاتى للثدى ٤

األثنني
٢٩/٣/٢٠٢١

مواطن٣٥تنظيم األسرة ٥

واطنم٥٠سرطان الثدى ٦

٧
األمراض املزمنة وأمراض ضغط 

الدم والسكر 
مواطن٤٥

مواطن٤٥املشاكل الصحية لألطفال٨

تم -

توعیة) حمالت٣حرصًا من إدارة الجامعة على نشر الوعى الثقافى لدى سكان محافظة أسیوط تم تنظیم عدد ( -

لألهالى .لتوعیة 

.كلية التمريض- عة حممد   د / فاطمة مج- حتت إشراف :-

حمور محالت التوعية 



١٤كريم 

رئیس الهیئة العامة –بمشاركة الهیئة العامة لتعلیم الكبار و تحت إشراف د / عاشور أحمد عمرى 

-تنفیذ الفعالیات اآلتیة :تم–مشاركة مركز تعلیم الكبار و ب-لتعلیم الكبار 

.) مواطن ٢١١( قياس مستوى-

) مواطن .٨٧( إختبارات حمو أمية -

.شهادة " ملتحررين من األمية يف دورات سابقة) ٤٢عدد ( مت تسليم-

حمور حمو االمية  



١٥كريم 

فى ضوء قیام جامعة عین شمس بمسئولیتها المجتمعیة وحرصها على تقدیم خدمة مجتمعیة لجمیع أفراد المجتمع ومن -

بالتنسیق مع التضامن أبو دياب غرب " - مركز دشنا - شاملة مبحافظة " قنا قافلة التنمية الخالل فعالیات 

.بمحافظة قنااإلجتماعى

القریة محل تم توزیع المساعدات اإلجتماعیة اآلتیة على أهالى حبضور السيد اللواء طيار أ.ح/ أشرف غريب الداودى-

- :إقامة القافلة

-:األجهزة التعويضية

وكيل أول وزارة التضامن اإلجتماعى –وحتت إشراف األستاذ / حسني الباز الشئون اإلجتماعية مبحافظة " قنا "هيئةبالتنسیق مع -

-وهى عبارة عن :"أبو دیاب غرب–مركز دشنا –قنا لتوزیعها على أهالى محافظة "تم تورید عدد من األجهزة التعویضیة

.سى متحرك باطار خارجى ) كر١٥عدد ( –١

) عكاز ثالثى األرجل .٣٠عدد ( –٢

.) عكاز مبرفق ( بالزوج )٣٠عدد ( –٣

. قابلة للطى) مشاية٣٠عدد ( –٤

حمور اخلدمات اتمعية 


