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 التقرير النهائى للقافلة التنموية  
     حمافظة البحرية –حوش عيسى بقرية 

 3/6/0202يوم اخلميس املوافق 
 

  : برعاية 

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

 نهور رئيس جامعة دم      عبيد صالح أ.د / 
 نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة      أ.د/ هشام تمراز 

 : حتت إشراف 
   ئةوكيل كلية الطب لشئون المجتمع و البي     أ.د / شهيرة سمير

  مدير مركز تعليم الكبار     / إسالم دمحم السعيد د
    : اإلشراف اإلدارى 

 ن المجتمع والبيئة أمين الجامعة المساعد لشئو     أ / سهيل حمزة 
 

 مكتب أمني اجلامعة املساعد
 لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 
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 التقرير اخلتامى
 القافلة التنموية جلامعة عني مشس 

     حمافظة البحرية –حوش عيسى بقرية 
 3/6/0202اخلميس املوافق يوم 

 ج

 3/6/2222ميس الموافق ( يوم الخظيم القافلة التنموية ) بقرية حوش عيسى ت جامعة عين شمس بتنقام -
 

  -وذلك باإلشتراك مع كاًل من : 
 

    جامعة دمنهور . – 2    . محافظة البحيرة – 2

 مركز تعليم الكبار  -4     كلية الطب . – 3

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .  – 5

  -تضمنت فعاليات قافلة التنمية الشاملة المحاور اآلتية :  -

       الطىب . أوالً : احملور -

 : حمور حمو األمية . ثانياً  -

  كلية الطب  –مركز التدريب والتطوير تجمع أفراد القافلة التنموية بمقر   صباحًا (  6332)  -

 التحرك من أمام مقر مركز التدريب متوجهين لقرية حوش عيسى    صباحًا (     7)  -

  إقامة القافلة  رمق" حوش عيسى " إلى قرية الوصول   صباحًا (  22325 ) -

   ( محو األمية –) العيادات القافلة بدء فعاليات  صباحًا (  22332)  -

    جامعة عين شمس إنتهاء العمل بجميع العيادات والتوجه إلى مقر   عصرًا (  3332)   -
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 مالحظات العدد بيان م

  272 عيادة األطفال  3
  42 عيادة اجللدية  4

  235 نف واألذن واحلنجرة األعيادة  5
  33 عيادة النساء والتوليد  6
  26 عيادة اجلراحة العامة  7
  225 عيادة الرمد  3
  33 عيادة القلب واألوعية الدموية  9
  63 عيادة املخ واألعصاب  22
  72 عيادة العظام  22

  633 إمجاىل عدد احلاالت 

 

 

 

 

األنف واألذن  –الرمد  –زيع األدوية لمختلف التخصصات الطبية ) القلب تم تو  - الصيدلية
 تقريبًا ( مستفيد من صرف األدوية  652الجراحة ...إلخ ( بإجمالى عدد ) –

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

 احملور الطىب
 إمجاىل األعداد بالتخصصات املختلفة
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 سبب التحويل  رقم التليفون الرقم القومى  اإلسم  م

 فتق جار سرى  22252692353  هاجر مرعى سعد  2
 إستئصال دوالى بالساقين 22252532263 26623232322325 دمحم عبد هللا سعد صميده  2
 إستئصال غدة درقية 22257624422 23322242322243 شيماء ناصف شحاته عيسى  3
 إستئصال أكياس دهنية بالظهر  22227956346 26329242322273 مد عبد المنعم مطراوى جويده أح 4
 إستئصال جرح 22233277626 23322252322522 هبة رمضان الصابر  5
 فتق جار سرى  22227266953 23722222322623 إبتسام رمضان محمود زامل  6
 إستئصال كيس دهنى  22223635333 27322262324792 محمود مسعود دمحم إبراهيم  7
 فتق اربى أيمن  22222252392 27922232323324 فتحية السيد إبراهيم يوسف   3

 سبب التحويل  رقم التليفون الرقم القومى  اإلسم  م

 خلع بالعصب المغذى للساق 22229964362 29729292324453 أحمد رجب عمر حسين   2
 منظار للركبة 22223635333 27624252322262 لصابر نعيمة دمحم على ا 2
 عمل منظار جراحى للكتف األيسر 22223266979  فتحى دمحم ماجدة  3
 تصلب بعظمة الركاب 22225762239 23226262322236 سماح السيد خميس  4

 التحويالت 
 ملستشفيات جامعة عني مشس 

 

 -عيادة اجلراحة :

 -: عيادة العظام
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 سبب التحويل  رقم التليفون الرقم القومى  اإلسم  م

 22297742325 32225243322226 ب دمحم عبد الرحمن مسعد رج 2
عصب وعضالت طرف 

 علوى أيمن 
 رنين على المخ 22222272424  دمحمى شحاته  2

 سبب التحويل  رقم التليفون الرقم القومى  اإلسم  م

 تضخم فى غضاريف األنف 22292355962 27924232322622 لبيبة عبد هللا عطية  2
 22299627535 سنة 22 د ياسين أحمد محمو  2

 إلتهاب مزمن باللوزتين
 22269647432 سنوات 9 دمحم أنور محمود رمضان  3
 سنوات 3 دمحم ناجح  4

22257624422 
 سنوات 6 شهد ناجح  5
 22292355962 سنوات 5 أشرقت عبد المنعم رمضان  6
 ستعدال الحاجز األنفىإ 22222593323 25622242322223 حسن شعبان دمحم خليفة  7
 إستئصال اللحمية 22224297596 سنة 22 محمود رضا دمحم على  3
 زرع قرنية 22253322422 26222232322757 عبد الفتاح رسالن مرضى  9
 إستئصال اللوزتين واللحمية 22265622295 سنوات 3 فريحة نصر هللا عبد هللا  22
 ترقيع طبلة األذن  22266262322  مها رجب عوض خالد  22

 -: واألذن واحلنجرةعيادة األنف 

 -: عيادة املخ واألعصاب
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 سبب التحويل  رقم التليفون الرقم القومى  اإلسم  م

 22226496262 سنوات 3 ساندى عبد الحميد  2
 كشف مناعة اطفال

 22262336237 سنة  22 شهد أحمد شوقى  2
 سونار على الخصية  22243752727 سنة  دمحم شحات عوض عبد العال  3

 سبب التحويل  رقم التليفون لرقم القومى ا اإلسم  م

 تحويل 22222296327 29424242323253 تركى على السيد على  2

 22222477924  فايقة عزمى جيد  2
 عملية ازالة ظفرة 

 مياه بيضاء بالعينين 
 PCRعمل  22252335223 27222242322266 خضره رمضان دمحم السيد  3
 22229323726 25224222322342 مبروكة هنداوى خليفة  4

 كشف قاع العين
 22257624422  سلمى نصر شحاته  5
 شبكية  22223226963 26422242322229 سناء دمحم شحاته  6
 ظفرة بالعين اليسرى  22223242924 25326222322566 عيده عوض سعد  7
 PTDSإزالة حبوب  22294224623  منيرة إبراهيم أبو خطوة  3
 ضغط وقاع عين  22262962372 29222232322455 د شحاته دمحم دمحم محمو  9
 مياه بيضاء بالعين اليسرى  22222723696 26223222322932 تعويضه جميل مؤمن جاد هللا 22

 -:عيادة األطفال 

 -:عيادة الرمد  
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 سبب التحويل  رقم التليفون الرقم القومى  اإلسم  م

 تشوه بالوجه  22263266549 سنة 22 أميرة عادل جمعة  2

 سبب التحويل  رقم التليفون الرقم القومى  اإلسم  م

 P4 IUD 22223336274  عزة جمعة دمحم  2
 22222699355  وفاء عبد المنعم ناجى  2

 إلتهابات مهبلية
 22226336229  مفيدة عبد هللا عبد الحليم  3
  22265622295  أسماء فوزى إبراهيم  4
 عيادة تأخر اإلنجاب 22266349552 23223272322362 صبحى عبد العالحنان  5

 -:عيادة النساء والتوليد  

 -:عيادة اجللدية   
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 مالحظات العدد بيان م

  3 عيادة اجلراحة العامة  2
  4 عيادة العظام  2
  2 عيادة املخ واألعصاب  3
  22 نف واألذن واحلنجرة عيادة األ 4
  3 عيادة األطفال  5
  22 عيادة الرمد  6
  2 ادة اجللديةعي 7
  5 عيادة النساء والتوليد  3

  44 إمجاىل عدد احلاالت 

 إمجاىل 
 أعداد التحويالت 
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تم تنفيذ عدة أنشطة  فى مجال محو األمية وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار  -

  -ومركز " تعليم الكبار " وبيانها على النحو التالى :

 ( دارس  20)    إمتحان حتديد مستوى  – 2 

وتبين أن معظمهم ال يجيدون القراءة والكتابة وسوف يتم فتح فصول لهم عن طريق التعاقد الحر مع طالب 

 جامعة عين شمس .

 ( دارس  63)      إستكتاب  – 0

 ( شهادة . 36مت تسليم )  – 3

 
 
 
 
 
 

 حمور حمو األمية 


