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رى نائب يس جامعة وتحت إشراف أ.د/ جيهانالعثمان شعالن رئيس  األستاذ الدكتور/ تحت رعاية   

 .رئيس الجامعـة لشئون خدمـة المجتمع وتنمية البيئة

  

مركز الحسنية  –قامت جامعة الزقازيق بقافلة طبية شاملة طبية وتوعوية تثقيفية الى قرية الزمامته 

ينظمها القطـاع للقرى األكثر احتياجــا  وذلك ضمن القوافل التى م9/2/2222اء الموافق ــيوم األربع

 - جراحة – قلب –جلدية  -تخصصات طبية ) رمد 02وكان يوجد بالقافلة  ،وفقرا بمحافظة الشرقية 

أطفال ( وكان الكشف مجانا واألدوية ايضا تصرف  -باطنه -عظام -أنف واذن -مخ وأعصاب –مسالك 

ل ــحالة وتحوي 0532القرية حيث تم الكشف على ما يقرب من  من أهالى وكان االقبال شديدبالمجان 

  2ة من المستشفىـامعة وصرف أدويــاالت الى مستشفى الجــح 4أكثر من 

 



 2عليها والتخصصات الحــاالت التى تم الكشف وهذا جــدول بعدد                      

 عدد الحاالت        التخصص    
 حالة 002   عظام

 حالة  202  رمد

 حالة     22 جراحة

 حالة   222 أطفال

 حالة  022  قلب

 حالة   082 باطنة

 حالة   042 مسالك

 حالة   082 جلدية

 حالة   022 أنف واذن وحنجرة

 حالة     92 مخ وأعصاب
 

  

 

  

 

 



  -وكان هناك فريق من األطباء موجود ضمن القافلة وهم: -

 باطنة -الدكتور/ مايكل ادوار  ،    جلدية -أفنان سامى، الدكتور/      رمد - الدكتور/ محمد صالح

 قلب –أطفال الدكتور/ نادر أبو هاشم -مسالك ،الدكتور/ شريف الصباغ -الدكتور/ محمد عبد العليم

 مخ وأعصاب  -عظام ،الدكتور/ نجوى ابراهيم  -الدكتور/ اسالمأنف واذن ، -الدكتور/ تامر ادريس

 الى ــامعة بتوزيع البطاطين لألهــان يسرى نائب رئيس الجــ/ جيهاألستاذة الدكتورة وقد قامت -

 الن لكسر شدة البروده والجو ــة تحت رعاية األستاذ الدكتور/ عثمان شعــالمحتاجين من القري

 2القارص وكانوا سعداء جدا وقاموا بالدعاء والشكر لجامعة الزقازيق

 

  
 

 

 

 

 



والتسامح  محمد عتريس األستاذ بكلية التربية بندوة تثقيفية وكان مضمونها حب الوطند/ 2وقد قام ا -

 واحترام األخر لدى النبى صلى هللا عليه وسلم وكيفية االستفادة منه فى بناء مجتمع متسامح مترابط 

 

 
 

وتعليم الكبار والعاملين بقطاع  د/ محمد الفقى وكيل كلية التربية ومدير وحدة محو األميه2كما شارك ا -

 قاففرد من األهــالى واالت 43ر أكثر من اــوقاموا بعملهم فى اختي شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 2معهم على عمل شهادات لمحو األميه 

 

  
 



ة ـدمة المجتمع وتنمية البيئــد/ أحمد شاكر وكيل الكلية لشئون خ2ا إشرافوقامت كلية الزراعة تحت  -

 ةــة األرض الزراعيــدوة عن ملوحـام بعمل نــة حيث قــاذ بالكليــالدكتور/ عبد الرحمن األست بإرســال

التغذية السليمة وكيفية الوقاية من التسمم الغذائى  وأسس ،واصالحها وعن أسباب تلف وفساد الغذاء 

،وطرق  وبحفظها ر والفاكهةالخضار ــام من ثمــدة من المواد الخوأمراض العدوى وعن كيفية االستفا

  2تصنيع منزلية من تمليح وتجميد الخضروات

 

 
 

 بإرســالة ــة البيئــة المجتمع وتنميــأحمد اسماعيل وكيل كلية العلوم لشئون خدم /ام ايضا الدكتورـوق -

ة ــالوقاية ــه وكيفيـمتحوراوميكرون الجديد ،وطرق انتقال الدكتور/ محمد سمير وقد قام بالحديث عن 

 ةــة والنظافــام بالتعليمات الوقائيـ، وضرورة االهتم والتدابير الالزمة لتجنب العدوى واإلجراءاتمنه،

ة ـدوة الثانيـم بالناـ، وأيضا ق رضـول هذا المــة حــوتصحيح المفاهيم الخاطئ ة ،ــة والشخصيــالعام 

الغاز الحيوى الذى يعد مصدرا  إلنتاجوانات قسم الكيمياء استغالل مخلفات الحي -الدكتور/محمد عارف

از ــالغ إنتــاجدام الروث فى ــباستخ ة التلوث البيئىــيقلل من نسب ة وقليل من التكاليفــمستداما للطاق

 2فى رفع درجة حرارة األرض اإلسهاموالسماد بدال من حرقه ،من شأنه عدم 

 

 
 



وقد قامت بندوة عن سعيد  نعيمة الدكتورة/ بإرسالد/ نادية طه عميدة كلية التمريض 2وقد ارسلت ا -

 ه سواء لألمـمفهوم سكر الحمل ومعدل حدوثه وأسبابه ومتى يتم تشخيصه والمضاعفات الناجمة عن

 2أهمية ممارسة الرياضة وإتباع نظام غذائى صحى لعالجه عن أو الجنين وتحدثت 

 

 

هيكل والمنسق  حمديا/  لإلدارةالعامة للمشروعات والمدير العام  اإلدارةوال ننسى الدور الفعال من  -

    2وا لعاملين باإلدارة  طبيةوالمنظم لهذه القافلة ال

  


