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 جامعة الزقازيق

 ىكلية الطب البشر

 لشئونوكيل الكلية 

 ةالبيئ خدمة المجتمع وتنمية

 

 

 (17) 
 

 القافله الطبيه الى قرية المنشيه الجديده مركز الحسينيه

 ٢٠17ابريل  ٢7والتى تمت يوم الخميس الموافق 
الباطنه العامه . ا.د. محمد فؤاد ايوب  أستاذ إبراهيمواخص بالذكر ا.د. مصطفى عبد الستار استاذ جراحة القلب والصدر . ا.د.مبروك 

 والمناعةثروت مدرس امراض الروماتيزم  إبراهيم. د. الدموية أالوعيهمساعد جراحة  أستاذا.د. محمود الليثى  العامةالباطنه  أستاذ

د احمد عباس مدرس االمراض الصدريه .د.محمد سالم مدرس العظام .د. كريم طه مدرس جراحة المسالك البوليه. د السيد هنداوي .

مدرس الجراحه .د عبد الفتاح عبد الونيس مدرس الجراحه .د طارق عبد اللطيف مدرس مساعد االطفال .د احمد عبد القادر مدرس 

ايام د. ابراهيم محمد خالد مدرس مساعد االنف  ٣القافله والمشارك بقوه فى التحضير للقافله لمدة مساعد النساء والتوليد ودينامو 

 ٤حاله .وتم تحويل  1٠٠٠واالذن والحنجره فخالص الشكر للجميع على هذا المجهود المتميز حيث تم توقيع الكشف على اكثر من 

حاالت  7حاالت لعيادة الروماتيزم و  ٦ة جراحة االوعيه الدمويه وتحويل حاالت لعياد ٥حاالت لعيادة جراحة القلب والصدر وتحويل 

حاالت الجراء اشعات بقسم النسا والتوليد..خالص  ٦حاالت الجراء تحاليل بمستشفى الجامعه و ٩حاالت لعالج فيروس سي و ٣العظام و لعيادة 

د الشاق الذى تكبدوه صيدلى طارق للمجهوالدكتور الو صيدلى اسامه .الدكتور الالتحيه الى   

 اسماء السادة االطباء المشاركين فى القافلة الطبية
 

 الموبيل القسم االسم الرقم

 ٠1٢٢٤٠٣٥٠٦٦ الباطنة د/ مبروك اسماعيل 1

 ٠1٠٠8٩٣٣٩٣٢ الباطنة د/ محمد فؤاد ايوب  ٢

 ٠1٠٦٠٦٠٣٥٩7 جلدية د/ نورهان انيس ٣

 ٠11٤88٤8٤٤8 ج قلب وصدر د/ مصطفى عبد الستار ٤

 ٠1٠٠٥٦٥٥٠٠7 عظام د/ محمد سالم ٥

 ٠1٠٢٤٥7171٦ عظام د/ احمد حاتم ٦

 ٠1٢٢٠٥٦٥٣٤٩ مسالك د/ كريم طه 7

 ٠1٠٩1٢٣٤٠٣٠ مسالك د/ محمد عبد العليم 8

 ٠1٠٦8٢7٩٢8٢ الجراحة د/ السيد هنداوى ٩

 ٠1٠٢٥٥٥٣٣٤٠ الجراحة د/ عبد الفتاح عبد الونيس 1٠

 ٠1٠٦٢٤٦1٩٢٤ نفسية د/ مارى مراد 11

 ٠1٠٢٥8٢٥٥7٠ انف واذن وحنجرة ابراهيم محمد خالد 1٢

 ٠1٠٢٤٠7٢711 روماتيزم د/ إبراهيم ثروت 1٣

 ٠11٥٥٣٥٥٣٦٩ صدر د/ احمد عباس 1٤

 ٠1٢٢87٩٥٦٠8 نسا وتوليد د/ احمد محمد عبد القادر 1٥

 ٠1٠٢٠8٦٥٣٠٥ اطفال  د/ طارق عبد  الطيف 1٦

  ةج اوعية دموي د/ أيمن سالم 17

  ج اوعية دموية د/ محمود الليثى 18

    

 
 لشئونوكيل الكلية 

 ةالبيئ خدمة المجتمع وتنمية
 د/نهلة الجمال0ا
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 جامعة الزقازيق           

 كلية الطب البشرى             

 وكيل الكلية لشئون             

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة       

 

(1٦) 
 لمتجهة الى قرية العكلطبية االقافلة ال

 ٢٠17أبريل  ٢٠يوم الخميس الموافق
جامعة الزقازيق والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان البيئة الرابع عشر معا نستطيع والذي يقام تحت من كلية الطب البشرى 

 شئون خدمة المجتمععسكر نائب رئيس ل عبدا هللالدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة واألستاذ الدكتور  األستاذرعاية 

 إلي قرية العكل مركز ديرب نجم وشملت واألستاذة الدكتور نهلة الجمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

دموية  وأوعيةوصدر وقلب وانف وأذن ومتوطنة وجراحة عامة ونساء وتوليد وأورام  وأطفال باطنهلقافلة تخصصات ا

 إشراف االستاذةشخص وذلك تحت  1٢٠٠من  أكثرتم توقيع الكشف علي و٠ صابوأعومسالك وجلدية وعظام ومخ 

 الدكتورة نهلة الجمال وكيل الطب البشري

 اسماء السادة االطباء المشاركين فى القافلة الطبية

 الى العكل مركز ديرب نجم يوم ٤/٢٠/٢٠17
 

 الموبيل القسم الالسم الرقم

 ٠1٠٠٦٢788٦8 الباطنة د/ ياسر النجار 1

 ٠1٢٢٩8٩٥7٥٤ الباطنة د/ هاني مصطفى ٢

 ٠1٠٠٠1٩٩٣٣٩ الجلدية د/ نسمة الخولى ٣

 ٠1٠٦٩٢٥81٢7 ج قلب وصدر د/ محمد االنور ٤

 ٠11٥٢7٠٢٠٢٢ عظام د/ عبد الباسط عيداروس ٥

 ٠1٠٢٣٢٣٩٠٤٦ عظام د/ هشام انيس ٦

 ٠1٢1٢٣٢٢٦78 مسالك د/ نادر محمد عبد المنعم 7

٠1٠178٠٦٥٦8 

 ٠1٠٩٢٢٣٩1٠٥ مسلك حمد نافعد/ م 8

 ٠1٠٩٠٥٦٦718 جراحة د/ محمد ابراهيم منصور ٩

 ٠1٠٦1٠٥٥٠٣٩ جراحة د/ كريم محمد فتحى 1٠

 ٠1٠٠٤8٥٢٣8٠ نفسية د/ هبة عبد السالم 11

 ٠1٠٠8٠٤٦٦٣٤ انف واذن وحنجرة مروة عبد الرؤف 1٢

 ٠1٠٩٢٠7٦٠٤7 روماتيزم ايناس محمد مكاوى 1٣

 ٠1٠٦٤٦1٢88٥ صدر محمد محرز نجيب 1٤

 ٠11٤88٩٩٠٤7 نيا وتوليد  مى مصطفى زيتون 1٥

  اوعية دموية ايمن سمير 1٦

  اورام باطنة احمد العطار 17

 ٠1٠٩٩٥٥8٤٤٣ اطفال ايمان الهادى 18

 
 لشئونوكيل الكلية 

 ةالبيئ خدمة المجتمع وتنمية
 د/نهلة الجمال0ا
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       جامعة الزقازيق

 الطب البشرىكلية       

 وكيل الكلية لشئون      

                                                     (1٥) 

 ٩/٤/٢٠17اليوم األحد الموافق القافلة الطبية 

 الي قربة شمبارة الميمونة مركز الزقازيق

 
كلية في بإشراف االستاذة الدكتورة نهلة الجمال وكيل كلية الطب البشري ونخبة من اساتذة ال 

حالة مرضية وصرف العالج الالزم لهم  11٣٣كافة التخصصات وتم توقيع الكشف الطبي علي

جراحة مجانا وشملت تخصصات باطنة واطفال وصدر واعصاب ونفسية وعظام واسنان و

 وطنة وجراحة عامة ونساء وتوليد والجلدية والروماتيزم ... توعية دموية وقلب وإنف وأذن وما

االطباء المشاركين فى القافلة الطبيةاسماء السادة   
 التليفون القسم االسم الرقم

 ٠1٢٤1٤٢87٩٦ الباطنة د/ جورج عماد  1

 ٠11٤78٩٠٠٥٥ الباطنة د/ هبة شفيق ٢

 ٠1٢٢٣7٦٦٦٦٩ الجلدية د/ هاجر بيصار ٣

 ٠1٢87٥111٠٥ ج قلب وصدر د/ نزار النحال ٤

 ٠1٢٢78٦81٤٠ عظام د/ يامن  صفوت ٥

 ٠1٠٠٠٠8878٤ مسالك م عبد المحسند/ عصا ٦

 ٠1٠٦٦7٥171٢ مسالك د/ إسالم منسى 7

 ٠11٥8٤٠٠٦٤٥ الجراحة د/ محمد عزت الجزار 8

 ٠1٠٦٦7٩7٦٠٠ الجراحة د/ عبد الهادى عبد العاطى ٩

 ٠1٠٩٦٣٩٠٣٢٥ نفسية د/ لميس ابراهيم ضاحى 1٠

 ٠1٢٢٠٢٥٤٣٤٣ انف واذن وحنجرة د/ احمد اسماعيل يحيى 11

 ٠1٢٠٣78٣٥8٣ روماتيزم د/ وداد محمود محمد غازى 1٢

 ٠1٢٢7٣٠8٤٦٢ صدر د/ احمد محمد سعيد 1٣

 ٠111٥٣٦٦78٤ نسا وتوليد د/ محمد فتحى ابو هاشم 1٤

  اطفال   1٥

 
 

 لشئونوكيل الكلية                                                                                     

 ةالبيئ لمجتمع وتنميةخدمة ا
 د/نهلة الجمال0ا
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 ( 1٣ ) 

 
 جامعة الزقازيق                                                      

 ىكلية الطب البشر

 لشئونوكيل الكلية 

 ةالبيئ خدمة المجتمع وتنمية       

 تقرير القافلة الطبية الى محافظات البحر االحمر

 رماد ومرسى علم()حاليب وشالتين وابو 

 ٣٠/1/٢٠17-٢٦من 
قامتت جامعتتة الزقتتازيق بقافلتتة طبيتتة التى محافظتتات البحتتر االحمر)حاليتتب وشتتالتين وابتو رمتتاد ومرستتى علتتم(    وقامتتت العيتتادات  

بتوقيتتع الكشتتف الطبتتى علتتى العديتتد متتن ستتكان المنتتاطق بالمحافظتتة وتتتم اجتتراء جراحتتات لتتبعل الحتتاالت وكانتتت كالتتتالى وشتتملت 

 -ت واالسماء اآلتية  التخصصا
عدد حاالت  الطبيب المشارك القسم م

اليوم 

الخميس

٢٦/1 

 االول

 )شالتين(

 

 عدد حاالت 

اليوم الثانى  

 ٢7/1الجمعة

 

 ) حاليب(  )ابو رماد(                          

 

 اليوم 

 الثالث 

 )شالتين(

 السبت 

٢8/1 

 اليوم

 الرابع 

 )مرسى علم( االحد 

 الموافق 

 ٢٩/1 

دد اجمالى ع

 الحاالت

الباطنتتتتتتتتتتتتة  1

 المتوطنة

 ٣٥٥ ٥٩ 8٥ ٥٩ ٦٥ حالة 87 د/نهلة الجمال٠ا

الجراحتتتتتتتتة  ٢

العامتتتتتتتتتتتتتتة  

 والمسالك

 1٣٣ 1٦ ٤٢ ٣٠ ٢٠ ٢٥ د/طارق عزت عبد اللطيف٠ا

النستتتتتتتتتتتتتاء  ٣

 والتوليد

 د/سها جالل صيام٠ا

 د/بديعة سليم سليمان٠ا

+تحويل حالة نسا  ٢٢ ٣٥ 17 ٢٢ ٢٦

للفحوصات  واجراء 

 العملية

1٢٢ 

 ٣٣1 ٩٢ ٥٥ ٥٢ ٥7 7٥ د/خالد محمد حسن  سليمان٠ا العظام ٤

كشف 1٥حالة +1٣ 7٦ ٣٥ ٤1 8٣ د/شريف عباس محمد دبور٠ا الرمد ٥

 عمليات تم اجرائها

٢٦٣ 

االنتتتتتتتتتتتتتتتف  ٦

واالذن 

 والحنجرة

 ٢٠٩  ٥٠ ٢٤ ٤٣ ٩٢ د/محمد احمد عبد الهادى٠ا

 الجلدية 

 

 

 ٣18 ٤٦ ٦8 7٥ ٦٣ ٦٦ د/السيد محمد جالل خاطر٠ا

7 

 

 الصدر

 

 ٤٠ د/محمد الشبراوى محمودى٠ا

 

٢٥ 

 

1٦ 

 

٣7  

 

118 

 

 11٩ ٢٦ ٣1 ٢٠ ٢٥ 17 د/حسام نبيل على عطية٠ا االشعة 8

 

 7٤ ٩٥ د/طارق حامد عطية٠ا لاالطفا ٩

 

٥7 1٥٥ 

 

٤8 ٤٢٩ 

1٠ 

 

  االسنان

 

 

حالتتتتة)  7٤

جامعتتتتتتتتتتتتتة 

جنتتتتتتتتتتتتتوب 

 الوادى(

حالتتتتتتة  ٢٦

)جامعتتتتتتتتتتة 

جنتتتتتتتتتتتتتوب 

 الوادى(

)جحالتتة7٤

امعتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

جنتتتتتتتتتتتتتوب 

 الوادى

حالتتة)ج٢٢

امعتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

جنتتتتتتتتتتتتتوب 

 الوادى(

 

 

 

حالة 1٩٦

حالة)جنوب 

 الوادى(

       د/هشام حسن ابراهيم٠ا الصيدلية 11

اجمتتتتتتتتتتتالى  

 عدد حاالت 

٦8٠ 

 حالة

٤٦1 

 حالة

٤٥٩ 

 حالة

٦٥٦  

 حالة

٣٣7  

 حالة

(اجمالى عدد ٢٥٩٣)

 حاالت القافلة

 

 

 د/نهلة الجمال٠ا......المشرف العام على القافلة
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 ( 1٢ )  
 جامعة الزقازيق                                                         

 ىكلية الطب البشر

 لشئونوكيل الكلية 

 ةالبيئ خدمة المجتمع وتنمية       

 الى قرية القافلة الطبية
 بنى حسن اوالد صقر شرقية 

 1٥/1/٢٠17بتاريخ
ة الجمال وكيل كلية بتوفيق من هللا تعالى ومجهود السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري وخاصة الدكتورة نهل

ستاذ الدكتور عبد هللا عسكر نائب الستاذ الدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة واالالطب البشري للبيئة. .. وبدعم ا
بقرية بني حسن مركز  2017/  1/  15حد الموافق الرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة تم اليوم ا

حالة مرضية في  1123البيئة الرابع عشر معا نستطيع توقيع الكشف الطبي على عدد  د صقر ضمن فعاليات مهرجانالاو
طفال ونساء وجراحة وقلب وصدر وانف وأذن العصاب والمتوطنة والعظام والجلدية واالتخصصات الباطنة والمخ و ا

ستاذ الور عادل عبد المجيد واوجنجرة و رمد ورماتيزم واوعية دموية ...الخ وبمشاركة الجمعيات األهلية بالمحافظة الدكت
 هلية وبمشاركة كل العاملين بقطاع البيئة بالجامعةالقليمي للجمعيات االتحاد االتوفيق حماد رئيس لجنة الصحة با

 اسماء المشاركين فى قافلة بنى حسن اوالد صقر شرقية

 1٥/1/٢٠17بتاريخ
 الموبيل االسم القسم م

 ٠1٠٠81٢٢٠٠٥ كريم سمير الرمد 1

 ٠1٢8٦٢٣٠٣٣٠٠ ايمان مدكور ةالنفسي ٢

 هانم احمد عبد المقصود الطفيليات ٣

 ريم صفاء الدين

٠1٠٠٥٠٢٠٣٩٦  

٠11٢٩٤٢111٣ 

 الباطنة العامة ٤

 

 اسامة الحسينى

 محمود شرف

٠11111787٤٢ 

٠11٤٣٣٠٦8٦8 

٠1٠٦8٤٦٢٠٠٩ 

 محمد عبد الباسط القلب واالوعية الدموية ٥

 محمد صفوت

٠1٠٩٢7٩٢7٩1٤٩٤ 

٠11٤٤٩٠٠1٠٠ 

 ٠1٠٠1٦٥8٠8٤ خالد غريب الجلدية والتناسلية ٦

 ٠1٠٢٥7٠٣٤٢7 شيماء محمد عبد اللطيف الروماتيزم 7

 ٠1٠٠٣٥٢٤٤٠٢ احمد لطفى المتوطنة 8

 يامن صفوت العظام ٩

 اسالم شفيق

٠1٢٢78٦81٤٠ 

٠1٢8٥٤7٠77٢ 

 محمد صالح المسالك 1٠

 احمد مغاورى

٠1٢8888٦٥٣٢ 

٠1٠٩٢٢1٥7٦8 

 ٠1٠٠٢٠8٩٦٩٦ د والءمحم الصدر 11

 احالم محمد شعبان النسا والتوليد 1٢

 محمد حسن بركات

٠1٠٩٣٠٢٢٩٠٤ 

٠1٢٢٦٦٠٦٦8٤ 

 ٠1٢٢٢٤٦788٠٢ عماد لطيف امراض المخ واالعصاب 1٣

 ٠1٠٦٤8٣٣٢٣٦ هانى حسنى جراحة العامة 1٤

 ٠1٢٢٠٢٥٤٣٤٣ احمد اسماعيل العاصى انف واذن 1٥
 

 المشرف العام على القافة                                                                                                                              

 د/ نهلة الجمال٠ا                                                                                                         
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  ( 11 ) 
 جامعة الزقازيق     

 ىكلية الطب البشر

 لشئونوكيل الكلية 

 ةالبيئ خدمة المجتمع وتنمية       

 القافلة الطبية

 الى قرية الفدادنة مركز فاقوس شرقية
لساده لحمد هلل على كل هذه النعم.قمنا اليوم بقافله الى قرية الفدادنه مركز فاقوس وقد استقبلت القافله بحفاوه بالغه من اا

مسئولى القريه واعضاء اللجان الشعبيه المختلفه واالستاذ توفيق حماد وكان االقبال على القافله قد فاق كل التوقعات حيث 

فى التخصصات المختلفه ..فتحيه  1٤٣٠قمنا بتوقيع الكشف الطبي وعمل التحاليل الطبيه وصرف العالج المجانى لعدد

الساده اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المشاركين بالقافله واخص بالشكر ا.د.  تقدير واحترام وخالص الشكر الى جميع

 وليد البالط استاذ االمراض الجلديه

مرضى لعمل التحاليل الطبيه الخاصه بعالج فيروس سي  1٠استكماال العمال قافلة الفدادنه مركز فاقوس تم تحويل 

 عمليات العظام والجراحه لمستشفى الجامع مرضي وتحويل حاالت 1٠وصرف عالج الفيروس بالمجان ل

 اسماء المشاركين فى قافلة قرية الفدادنة مركز فاقوس شرقية                        

 ٢7/1٢/٢٠17بتاريخ
 الموبيل االسم القسم م

 01281679204 محمد صالح الرمد 1

 01221468346 سمر عبد الجيد النفسية 2

3 
 

 مقصودهانم احمد عبد ال الطفيليات
 شيماء محمد فرح

01005020396 
01004404221 

 الباطنة العامة 4
 

 ايمن رياض
 محمد عبد هللا

01009919644 
01127433355 

 احمد طه القلب واالوعية الدموية 5
 احمد سالم

01277745738 
01275158018 

 01001903803 وليد البالط الجلدية والتناسلية 6

 01015751209 ريهام عبد الخالق الروماتيزم 7

 01121310542 عبير العشرى المتوطنة 8

 ايهاب شحاته العظام 9
 احمد صالح

01221355541 
01001298100 

 محمد جمعة المسالك 10
 محمد عبد العليم سليمان

01229399343 
01091234030 

 01155355369 احمد عباس الصدر 11

 مروة احمد عبد الرحمن النسا والتوليد 12
 بكرمحمود ابو 

01062882451 
01228874439 

 01229873022 نسمة عبد المنعم امراض المخ واالعصاب 13

 01011135134 عمرو احمد ابراهيم جراحة العامة 14

 01140782788 محمد ربيع خيرى انف واذن 15

 
 لشئونكيل الكلية و                                                                                      

 د/نهلة الجمال0ا            ةالبيئ خدمة المجتمع وتنمية                  
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                                       (1٠    ) 
                                                                                      

 جامعة الزقازيق                                                                                                

 ىكلية الطب البشر                                                                                                

 لشئونوكيل الكلية 

 ةالبيئ خدمة المجتمع وتنمية

طبيةالقافلة ال  

 لقرية ابو حطب مركزههيا

بتوقيع الكشف الطبى  ام الساده االطباء المشاركون بالقافلهحيث ق0ضمن فاعليات مهرجان البيئه الرابع عشر لجامعة الزقازيق
حاله فى التخصصات المختلفه وتم صرف العالج بالمجان كما تم تحويل بعض الحاالت الى مستشفى جامعة الزقازيق  8355على

ف جرعات عالج فيروس سي بالمجان للحاالت التى تنطبق عليها شروط العالج ..شكر وتقدير الى كل الزمالء المشاركين وتم صر
فى القافله من االقسام المختلفه .وشكر خاص الى سيادة رئيس الجامعه ا.د. خالد عبد البارى والسيد ا. د. عبد هللا عسكر لقيامهم 

لى الساده العاملين بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئه بجامعة الزقازيق لمجهوداتهم فى دعم بتفقد اعمال القافله .وشكر خاص ا

-اسماء اعضاء هيئة التدريس  ومعاونيهم المشاركين: 0 العمل بالقافله  

 م القسم االسم الموبيل   القسم االسم      الموبيل

01009221169 
01001265507 

 د/ أالء نافع
 د/ سلمى وطفة

 01222628928 اطفال
  01156616114 

 0د محمد ماهر
 د/ ايمن طنطاوى

القلب 
واالوعية 
 الدموية@

1 

د/ امانى محمد عبدد  01009712312
 البديع

 د/ على عوض

انف 
 واذن 

  د/ فتحية خطاب 01111108729
 الجلدية

2 

 3 الروماتيزم د/ نهى احمد عبد السالم 01019580160 الرمد د/ محمد مهدي 01228898496

0114181479 
 

01004404221 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 د/ نجددددوى هبددددراهيم                                                                                                              
 حسن

د/  هدانم احمددد عبددد 
 المقصود

 4 المتوطنة د/ احمد ابو الخير 01062609847 الطفيليات 

 0100008969 النفسية هيمان عبد الجيد 0104898398
01008781099 

 د/ احمد مشهور
 د/ هبراهيم الجىهينى

 @اعظام
 

5 

01229895754 
01015321713 

 د/ صافى مصطفى   
 د/ أيمن رياض

الباطنة 
 العامة

 )غياب(

0100089808 
01227530098 

 د/ عمر اريمن
 د/ احمد وجدى

 6 المساللك

01095677674 
 

01226340453 

د/ أسددددددددماء عبددددددددد 
 الهادى

د/ محمدددددددد احمدددددددد 
 محمود وصفى

امراض المخ  د/نسمة عبد المنعم 01229873022 النساء
 واالعصاب

7 

  8 الصدر د/ نجوى عادل 01227508971   
 

 المشرف العام على القافلة
 د/ نهلة الجمال      0ا
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(9)  
 

 جامعة الزقازيق

 ىكلية الطب البشر

 لشئونوكيل الكلية 

 ةالبيئ خدمة المجتمع وتنمية

                   

 تقرير عن
 8/11/2016وافق قافلة راس غارب يوم الثالثاء الم

٠ ٢٠1٦نوفمبر//8عمليات في أول يوم برأس غارب الثالثاء  ٤كشف و 7٠٠  

 ٢٠1٦ /8/11اليوم األول 

٠حالة 7٠٠ت على في مختلف التخصصاالطبى  كشف تم توقيع ال   

لكل تم صرف جميع األدوية المقررة وحالة أجريت لها أشعة تليفزيونية،  ٣٥عمليات جراحية إلى جانب  ٤تم إجراء و

٠مريل مجان    

 

وشملت القافلة تخصصات عديدة من كلية الطب البشرى بمرافقة عميد الكلية الدكتور عاطف البحراوي، والدكتورة نهلة 

فت على إعداد وتجهيز القافلةالجمال وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي أشر  

 ٩/11/٢٠1٦األربعاء،فى اليوم الثانى 

 تور خالد عبدالبارى رئيس جامعة الزقازيق،الدكاعلن 

أن حصاد عمل القافلة التي نظمتها الجامعة إلغاثة متضري السيول برأس غارب، قد بلغ إجمالي الحاالت التي تم فحصها 

" الجراحة العامة والباطنة والصدر واألطفال والرمد "، كما  حالة في مختلف التخصصات 8٥٩وتوقيع الكشف عليها 

  عمليات جراحية .مس خأجريت 

أستاذا  1٥والجدير بالذكر أن جامعة الزقازيق نظمت قافلة طبية برئاسة الدكتور خالد عبدالباري رئيس الجامعة وتضم 

ومزودة   بكلية الطب البشري وأطباء في جميع التخصصات و بدأت عملها أمس الثالثاء وتستمر علي مدي ثالثة أيام

 ٠ن جنيهنصف مليو بحواليبأدوية تبلغ 

 1٠/11/٢٠1٦فى اليوم الثالث   

عمليات جراحية حيث كان  ٣مريل وصرف العالج المجانى الالزم لهم وتم عمل  7٥٦تم توقيع الكشف الطبى على 

 ٠عملية جراحية 1٢حالة واجراء  ٢٣٠٣اجمالى عدد الحاالت التى تم الكشف عليها الثالثة 

 

 

 د/ نهلة الجمال0ا                                                     
 المشرف العام على القافلة                                                    
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 جامعة الزقازيق
 ىكلية الطب البشر

 لشئونوكيل الكلية 
 ةالبيئ خدمة المجتمع وتنمية 

 

(8) 
 

 تقرير عن القافلة الطبية لجامعة الزقازيق                                   
 لقرية الصوينى مركز ديرب نجم محافظة الشرقية

 5/9/2016بتاريخ 
 

الكلية الطب البشرى وباشراف  د/ اشرف صابر عميد0د/ خالد عبد البارى رئيس الجامعة ا0تحت  رعاية ا
 0د/ نهلة الجمال وكليل كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة0ا

سيرت قافلة طبية لقرية الصوينى مركز ديرب نجم وذلك باالشتراك مع جمعية تنمية المجتمع بالصوينى 
 1ينى االعدادى رقم حالة فى التخصصات المختلفة وذلك بمدرسة الصو 638حيث تم الكشف على 
 0تخصص طبى مختلف واشترك بها من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية 11اشتملت القافلة على 

 -تخصص هم : 11عضو هيئة تدريس وطبيبة صيدالنية فى  17شارك فيه 
 0مة (جراحة عا –مسالك بولية  –رمد  –روماتيزم  –اطفال  –عظام  –صدر  –المتوطنة  –)الباطنةالعامة 

حالة وتم صرف العالج الالزم لهم بالمجان دعما من  638اجمالى عدد الحاالت التى خضعت للكشف الطبى 
 -كلية الطب البشرى وجمعية تنمية المجتمع بالقرية وكانت الحاالت :

عدد  القسم م
 الحاالت

 مالحظات

  90 اطفال 1

  104 عظام وروماتيزم 2

  104 جلدية 

  80 هضمى امراض كبد وجهاز 5

 حالة امراض صدر(40حالة رمد+ 68) 108 رمد وامرض صدرية 6

  21 النسا 7

 مسالك(15) جراحة +16 31 بولية كجراحة ومسال 8

 
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 والمشرف العام على القافلة
 د/ نهلة الجمال0ا

 
 

 

https://www.facebook.com/476702932511688/photos/pcb.578234129025234/578232805692033/?type=3
https://www.facebook.com/476702932511688/photos/pcb.578234129025234/578232805692033/?type=3
https://www.facebook.com/476702932511688/photos/pcb.578234129025234/578232805692033/?type=3
https://www.facebook.com/476702932511688/photos/pcb.578234129025234/578232805692033/?type=3
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 جامعة الزقازيق

 ىلبشركلية الطب ا

 لشئونوكيل الكلية 

 ةالبيئ خدمة المجتمع وتنمية      
 

 طبيةالالقافلة  تقرير    

                                    مركز ديرب نجم إلي قرية المجفف  

 ٢٩/8/٢٠1٦ثنينالوم اي        
 

 

 المجفف مركز ديرب نجم وما حولها، إلي قرية  قافلة طبية ٢٩/8/٢٠1٦الموافق ثنين الوم اإنطلقت ي

 الشرابنة (  )كفر الجنيدي ، وكفر الشيخ الظواهري ، و عزبة أبو غريبة وعزبة أبو رزق ، وعزبة 

 

بمختلف التخصصات قد توجهت لقرية  جامعة الزقازيق من أساتذة وأطباء ٢٥وكانت قافلة طبية متكاملة تضم أكثر من 

الحلمية مركز أبوحماد في منتصف الشهر الحالي تحت رعاية د.خالد عبد الباري رئيس الجامعة ، وذلك ضمن األنشطة التي 

 ٠جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع المحلي يحرص عليها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

 

 

 المشرف العام على القافلة

 د/ نهلة الجمال٠ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sharkiapost.com/2016/08/29/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%82/
http://www.sharkiapost.com/2016/08/29/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%82/
http://www.sharkiapost.com/?s=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82
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 جامعة الزقازيق   
 كلية الطب البشرى

 وكيل الكلية لشئون

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة
(٦) 

 تقرير
 ةيالطب قافلةال عن

 قرية الحلمية مركز ابو حماد شرقيهل 
 1٥/8/٢٠1٦والتى تمت يوم االثنين الموافق 

 
 تخصص( 17طبيبا واستشارى من مختلف التخصصات)  ٢٦تم التوجه الى القريه بحضور 

  -امراض صدريه   -قلب   -امراض نفسية  -روماتيزم وتاهيل  -متوطنة –التخصصات هى) امراض باطنه 

امراض  -اشعة تشخيصية  -امراض واورام  الدم   -عظام –مسالك بولية   -جراحة عامة   -امراض جلدية 

 اطفال(   -نساء وتوليد   -العيون اسنان 

 

حالة فى العيادات المختلفة وعمل االشاعات والتحاليل الالزمة  1٣٠٠تم توقيع الكشف الطبى على حوالى 

 حالة وتم صرف الدواء الالزم لهم طبقا للكشف على  كل

 -من مالحظات العمل بالقافلة 

 

 ٠انتشار االنيميا بين المرضى من مختلف االعمار بنسبة كبيرة

 ٠كان االقبال على القافلة ممتاز

 ٠قامت ادارة شئون البيئة بالجامعة بالمشاركة فى عمل القافلة بالمساهمة بوسائل االنتقال والعمال

وع للعمل على تنظيم دخول المرضى وتنظيم التسجيل شاب متط 1٥مشاركة جمعية حياة الخيريه بعدد 

 بالدفاتر لهم

 

 المشرف العام على القافلة

 د/ نهلة الجمال٠ا

 

 
 
% 
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 جامعة الزقازيق  (5) 
 كلية الطب البشرى

 وكيل الكلية لشئون

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 تقرير

 الثالثه الطبية القافلة

 اوالد صقر شرقية والتى تمت بقرية تلراك
 يوم الثالثاء1٩/٢٠1٦/٤  -  

 حالة بواسطة قسم طب االسرة والطفيليات                                           ٥٠٠تم الكشف على 

 ٢٠/٤/٢٠1٦يوم االربعاء       
 - السادة االطباء المشاركين

 د/ محمد طاهر انور متولى٠ا  د/ هانى محمد حسن حسين٠ا د/محموداحمد شرف الدين٠ا د/ نهلة السيد الجمال٠ا

 د/ منى الشرقاوى٠ا د/ امينة الحسينى محمد حسين٠ا  د/ كمال محمد عامر٠ا د/ وليد عبد المولى عيداروس٠ا

 د/  مروة حفنى٠ا د/ محمد حجاب٠ا د/ محمد هشام صالح٠ا د/ سهام محمد٠ا

 

حالة بمستشفى تلراك بواسطة مستشارين في معظم التخصصات وتحويل بعل الحاالت  ٤٠٠1تم الكشف على 

- وكانت الحاالت كالتالى الى مستشفى الزقازيق  

 

عدد  القسم عدد الحاالت القسم عدد الحاالت القسم

 الحالت

روماتيزم ومخ  77 الباطنة

 واعصاب

النساء  152

 والتوليد

83 

 135 جلدية  اشعة 240 اطفال

 118 انف واذن 130 تحاليل 115 رمد

كبد وجهاز 

 هضمى

لجنة فيروس  70

 سى

 60 مسالك 29

   45 امراض دم 98 اشعة
   

 

 والمشرف العام على القافلة الطبية البشريه

د/ نهلة الجمال٠ا  

 

 

 



 14 

% 

(4)  
 جامعة الزقازيق      

 كلية الطب البشرى      

 وكيل الكلية لشئون      

 وتنمية البيئةخدمة المجتمع 

  الثانية الطبية القافلة

قرية القصيبى غرب مركز صان الحجر وذلك ل  

 يوم االربعاء 1٣/٢٠1٦/٤

 
حالة معظمهم من 1٥٠تم عمل المسح الطبى بتوقيع الكشف على حوالى  -1 1٢/٤/٢٠1٦يوم الثالثاء  -1

وصرف العالج للحاالت الطارئةزمة بواسطة قسم الطفيليات وقسم طب االسرة االطفال وعمل التحاليل الال  

1٣/٤/٢٠1٦يوم االربعاء -٢  
    ٠من اعضاء هيئة التدريس وتم توزيع العالج المجانى عليهم 1٥حالة) باشتراك  1٠٠٠تم الكشف على حوالى 

 -:وكانت الحاالت كالتالى
 عدد الحالت القسم عدد الحاالت القسم عدد الحاالت القسم

عصابروماتيزم ومخ وا 105 الباطنة  64 النساء والتوليد 131 

 95 جلدية 80 اشعة 124 اطفال

 123 انف واذن 60 تحاليل 156 رمد

   50 جراحة 62 عظام

    

 اسماء السادة االطباء المشاركين    

 

1٢/٤/٢٠1٦اسماء السادة االطباء المشاركين يوم الثالثاء   

ندا عباسد/ ٠ا نهى عثماند/ ٠ا  نورا نبيلد/٠ا  ا محمد سعيدراندد/ ٠ا   

سمر احمد عبد السالمد/ ٠ا هبة رفاعىد/ ٠ا   سارة عبد العظيمد/ ٠ا   منار حسيند/ ٠ا   

محمد عصام جبرد/ ٠ا       

 

 وكيل كلية الطب البشرى

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 والمشرف العام على القافلة الطبية البشريه

د/ نهلة الجمال٠ا  
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 جامعة الزقازيق

 ة الطب البشرىكلي

 وكيل الكلية لشئون

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                       
 

3) ) 
الطبية القافلة  

مركز الحسنية  ٢قرية بحر البقر  إلى   
 1- يوم الثالثاء ٢٠1٦/٤/٥  

طب االسرة وقسم الطفيليات بكلية  بواسطة السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب قسم٠تم عمل مسح طبى وذلك 

حالة معظمهم  من االطفال وعمل التحاليل الطبية الالزمة  ٤٠٠الطب البشرى جامعة الزقازيق حيث تم الكشف على حوالى 

٠لهم وصرف العالج المجانى للحاالت الطارئة  

 ٥/٤/٢٠1٦يوم  ٢اسماء االطباء المشاركين فى قافلة بحر البقر
 

 د/ هناء صالح٠ا د/ نورة نبيل٠ا د/راندة محمد سعيد٠ا تد/ شرين محمد بهج٠ا

 د/ اية البدوى٠ا د/ مها محمد٠ا  - د/ فاطمة عادل٠ا  د/ ندى عباس حسن٠ا

 د/  سامية احمد شلبى٠ا د/ منار حسين٠ا د/ سارة عبد العظيم٠ا د/ والء رمضان٠ا

   اية المصرى هند شعيب -

   ٢- يوم االربعاء ٠٢٠1٦/٤/٦
عضو هيئة التدريس من االقسام المختلفة وتوزيع العالج المجانى  17حاله وذلك باشتراك  ٢٠٠٠شف الطبى على حوالى تم الك

-وكانت الحاالت كالتالى بمشاركة كليه الصيدله ومشاركة تنظيم االسرة بوزارة الصحة   
 عدد الحالت القسم عدد الحاالت القسم عدد الحاالت القسم

 18٠ جلدية 17٦ م ومخ واعصابروماتيز 117 الباطنة

 8٠ جراحة 1٣٠ اشعة ٢٣٠ اطفال

 1٤٠ نساء وتوليد ٦٠ وسائل تنظيم االسرة ٩٤ متوطنة وامراض الكبد

 ٢1٥ تحاليل 1٦٥ انف واذن ٩٠ عظام

     1٣٤ رمد

 ٠حالة الى مستشفى الجامعة  ٥٣وتم تحويل 

 ٦/٤/٢٠1٦المشاركين فى القافلة يوم ا                                     لسادة االطباء 
 د/ محمد احمد ابراهيم٠ا  -٥ د / نهلة السيد الجمال٠ا-1

 

 د/ محمد حسن٠ا -٩

 

 د/ رانيا حامد محمد٠ا -1٠ د/ على جودة على٠ا  -٦ د/ احمد محمد احمد عمر٠ا-٢

 مسالم محمد ابراهيد/ إ٠ا -11 د/ بسمه محمد زين العابدين٠ا  -7 د/ ريهام عبد الخالق اسماعيل٠ا -٣

  د/ عمرو سليمان مصطفى٠ا -8 د/ دنيا حنا عبد الملك حنا٠ا  -٤

 
 وكيل كلية الطب البشرى

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 والمشرف العام على القافلة الطبية البشريه

 د/ نهلة الجمال٠ا
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              جامعة الزقازيق
 رىكلية الطب البش

 وكيل الكلية لشئون

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 

 تقريرقافلة 
 ابو رماد –وشالتين –حاليب 

 ٢٤/٣/٢٠1٦الخميس                              
حمايتهم لدعمهم وتحية اجالل وتقدير وشكر الى رجال القوات المسلحه المصريه بكل فروعها الى بيحمونا فى كل مكان وبيضحوا من اجلنا. 

 ٠للقافلة المتجهة الى  مدينة شالتين 

 

 اعمال اليوم االول
 حالة واستمر العمل حتى الساعة التاسعة مساءا 17٠٠حيث تم توقيع الكشف الطبى وصرف العالج لحوالى 

 

 ليوم الثانى على التوالى ، اعمال ا

 -قامت ثالثة مجموعات بالعمل  

 
                       ٠حالة  ٣8٠مدينة حاليب مجموعة الى  -اوال  

 ٠تقديم الخدمات والمستلزمات الطبية واألدوية ألهالي المنطقةوكشف  ٢٥٠٠وتم إجراء حوالي رماد  مجموعة الى أبو -ثانيا 

       ٠أماكنهم في وادى يهميب ووادى عدبب فى حضن جبل علبة  حالة في  ٤٥الى منطقة الوديان وتم الكشف على حوالى  -ثالثا 
 د/ خالد عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وأستاذ جراحة القلب والصدر٠ريق اوذلك عن ط

 

 قامت القافلة بتوقيع الكشف الكبى على حوالى 
 حالة بمدينة ابو رماد٢٠7٥ 

 حالة بمدينة حاليب ٣8٠

 حالة بمنطقة جبل علبة ٤٥

 

 اليوم الثالثاعمال 

 والعالج المجانى  تقديم الخدمات الطبيةو و غصون والغلقان حيث تم توقيع الكشف الطبىحماطة وابالي تم توجه القافلة 

 . فى التخصصات المختلفة 1٥٠حوالى  الي أهالي المدينة وقراها

 
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 والمشرف العام على القافلة

 د/ نهلة الجمال٠ا
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 معة الزقازيقجا         

 كلية الطب البشرى      

 وكيل الكلية لشئون      

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 11/12/2015الجمعة   قافلة العاشر من رمضان

قامت كلية طب بشرى الزقازيق بعمل قافله طبية لمدينة العاشر من رمضان باالشتراك مع مجلس 

عضو هيئة تدريس  20بأشتراك  11/12/2015امناء العاشرتم السفر الى مدينة العاشر يوم 

ومعاونيهم وبالتضامن مع مجلس أمناء العاشر من رمضان الذين قاموا بتوفير  االدوية ووسائل 

 حالة من التخصصات المختلفة وكانت كالتالى 934االنتقال حيث تم توقيع الكشف الطبى على 

 العدد  عدد الحاالت  القسم

 24 حاالت فيروس                                        120               أمراض مخ وأعصاب ونفسية     

 95 انف وأذن وحنجرة                                  80 عظام وروماتيزم                                   

 100 رمد 65 فلب

 40 مسالك 50 صدر     

 50 جراحة عامة 90 باطنه

 120 أطفال  

 50 نساء وتوليد                                          70 لدية  ج
 

 

 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 والمشرف العام على القافلة

 د/ نهلة الجمال٠ا

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/476702932511688/photos/pcb.521689038013077/521688491346465/?type=3
https://www.facebook.com/476702932511688/photos/pcb.521689038013077/521688491346465/?type=3
https://www.facebook.com/476702932511688/photos/pcb.521689038013077/521688538013127/?type=3
https://www.facebook.com/476702932511688/photos/pcb.521689038013077/521688538013127/?type=3
https://www.facebook.com/476702932511688/photos/pcb.521689038013077/521688571346457/?type=3
https://www.facebook.com/476702932511688/photos/pcb.521689038013077/521688571346457/?type=3

