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        ثانيا :القـوافــل :ثانيا :القـوافــل :ثانيا :القـوافــل :ثانيا :القـوافــل :

فقد قامت اإلدارة بتنظيم العديد من القوافل المتنوعة التي تجوب مختلف القرى في محافظات 

مصر لنشر الوعي البيئي والوقاية من األمراض وتوفير الدواء بالمجان بالتعاون مع كليات الجامعة 

   وبعض من الوزارات والهيئات والجمعيات األهلية من المجتمع المدني.

   قوافل اجلامعة للتنمية الشاملة وخدمة ا�تمع
  ا��ا�ــــ
 ا����ــ�. •
  ا��ا�ـــ
 ا�������. •
  ��ا�ـــ
 ا���ــ���. •

 وا�ر��د ا��را��. •������� وا���  ا�
  ��ا�
 ا��#���ت ا��!��ة. •
  ذوى ا)'���&�ت ا�%�$�. •
  +-� ا,+��. •
  ا������ ا���+.�. •
  ��. ا�-�01 ا/ •

 اهلدف من القوافل

  اجل توفير بيئة نظيفة تتجاوز مشكالت التلوث مع تنمية الطالبي باالنتماء للجامعة األم.من  •

من اجل عطاء متميز لطالب جامعه القاهرة في تشجير الجامعة وتجميل مبانيها وحدائقها  •

  وشوارعها والمحافظة على األعراف الجامعية.

  ية عامليها.من اجل القضاء على األمية ودعم المشروع القومي لوداع أم •

من اجل صحة أفضل يحققها الكشف والعالج المجاني وتحويل المرضى إلى مستشفيات الجامعة  •

  وخدمة ذوى االحتياجات الخاصة رعاية وتوجيها وعالجا.

  لي ولغة العصر تفعيال لمحو األمية التكنولوجية للمواطن.الحاسب اآل من اجل معرفة أعمق بمبادئ •

  شجرة ويجمل مبنى وينظم مرور وترفع راية جديدة  من اجل مشهد أجمل تزرع فيه •

  من اجل أمل في غد أكثر إشراقا وأكثر رخاء يبنيه طالب جامعه القاهرة. •

من اجل جامعه تنشر فلسفة التواصل والعطاء في بناء شباب يشارك في تقدم مجتمعة بالتعاون مع  •

  قطاع المجتمع والبيئة بمشروعاته البيئية والمجتمعية البناءة.

  من اجل شباب يدرك دورة في اإلجادة والصدق مع ثقافات الثقة والتطوع والعطاء. •

من اجل التأصيل للقيم السلوكية الرفيعة التي تخدم األخر بمعيارية الحوار معه على أساس من  •

  الوعي واالحترام والمرونة واالنفتاح.



 

  اإلدارة العامة للمشروعات البيئية����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
٢ 

ء من والمواطنة مع ثقافات من اجل تكوين متميز لشباب واعد لجامعته وأمته في ثقافة االنتما •

  التوصل المعرفي والوفاء لجيل اإلعالم الشوامخ.

  من اجل جامعه أفضل ، وعالم أرحب ، وتوعية سكانية وبيئية ارقي. •

  من اجل هذا تنطلق قوافل جامعه القاهرة وصوال إلى أداء أفضل وأهدف ارقي وأسمى. •

  سلوكيات شباب القوافل
مدلوله ومؤشراته، والسيما حين  –أيضا  –تميزه، وله السلوك الجامعي له خصوصيته وله 

يصدر عن طالب جامعه القاهرة التي ترنو إليها األبصار اعتزازا بتاريخها الذي تجاوز المائة عام، 

  واعتدادا بواقعها المتميز، واستشرافا ألفاق مستقبلها الواعد من خالل شبابها المعطاء.

ن يضعوا ميثاق شرف يتضمن منظومة القيم الحاكمة من المتوقع من شباب القوافل دائما أ

  لسلوكهم والتي يصدرون عنها باسم الجامعة ومنها:

حيث يكتفي الطالب بالمشركة في قافلة واحده ، ليتيح الفرصة لزمالئه لكي يجدو فرصتهم : א������ -١

 بما لديهم من استعداد وقدرات للمشاركة في غيرها.

٢- ��	
اء عن رغبه حقيقية ودوافع ذاتية بعيدا عن األمر والنهى مما ينمى وهو األصل في العط:  א��

 فيهم روح الفريق من المنظور الرياضي واألخالقيات الرفيعة.

خلق عالقات اجتماعية متوازنة معيياها احترام الزمالة والصداقة، وتقدير الحدود فى مساق عالقات  -٣

 األبوة والبنوة وروح األسرة مع هيئة األشراف.

ة المهارات والقدرات العلمية للتفاعل مع الواقع ومواجهة المشكالت، واستطالع أراء األخر من تنمي -٤

 باب اإلفادة والمشاركة.

يبنى طالب جامعه القاهرة جسر التواصل ، ويترسمون خطى  -وأشباهها-في سياق هذه السلوكيات

المئوية األولى واستقبال المئوية  المستقبل بجداره واقتدار وهم يرسمون ابتسامة أسرة الجامعة في وداع

  الثانية بكل التفاؤل في صناعة مستقبل أفضل للوطن والمواطن .. للعلم والعلماء.
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 القافلة الطبية البشرية بالشيخ زايد القافلة الطبية البشرية بالشيخ زايد القافلة الطبية البشرية بالشيخ زايد القافلة الطبية البشرية بالشيخ زايد  

  بالتعاون مع جملس أمناء مدينة الشيخ زايد           
  ٢٤/٦/٢٠١٠-١٩من                                                          

        

        
        

                
        
        

 إ'��:� �89د ا�-�)ت ا��� 67 �5&�4 و$�ف ا,دو��
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          القافلة الكوم األمحر أوسيمالقافلة الكوم األمحر أوسيمالقافلة الكوم األمحر أوسيمالقافلة الكوم األمحر أوسيم
    للشباب القومي ا�لس بالتعاون                                            

  ٨/٧/٢٠١٠- ٧من                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

    
  
  
  

                

 إ'��:� �89د ا�-�)ت ا��� 67 �5&�4 و$�ف ا,دو��

 &.��� &�ا'� ��Eم �.0 ن�Cء أط@�ل �9ط#=

١١٩ ٢١ ١١٠ ٣٣ ٣٤ ٤٦ ٦٤ 
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  الطبية البشرية مبنشية فاضل :الطبية البشرية مبنشية فاضل :الطبية البشرية مبنشية فاضل :الطبية البشرية مبنشية فاضل :القافلة القافلة القافلة القافلة 
  بالتعاون مع ا�لس القومى للشباب            

   ٢١/٧/٢٠١٠-٢٠    
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 ��9٢١/٧/٢٠١٠ن إ'��:� �89د ا�-�)ت ا��� 67 �5&�4 و$�ف ا,دو�� ��م 
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 ط���8

�]  �9ط#= ر+� &�ا'� �.0V7
�-$ 

 ا)&���G ن�Cء أط@�ل

٩١٠ ١٣٨ ٢٣٦ ١٨٦ ١٥٥ ١٢٠ ١٥ ٧٢ ٣ 
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        بالعياط القافلة الطبية البشرية بقرية أبو العباس : القافلة الطبية البشرية بقرية أبو العباس : القافلة الطبية البشرية بقرية أبو العباس : القافلة الطبية البشرية بقرية أبو العباس : 
  بالتعاون مع ا�لس القومي للشباب

                    ٢٨/٧/٢٠١٠-٢٧        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

                
        

                
        

                

�٢٧/٧/٢٠١٠�� 67 �5&�4 و$�ف ا,دو�� ��م ��9ن إ'��:� �89د ا�-�)ت ا 
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�٢٨/٧/٢٠١٠�� 67 �5&�4 و$�ف ا,دو�� ��م ��9ن إ'��:� �89د ا�-�)ت ا 

 �9ط#= ر+� &�ا'� &.���
 [�V7
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 ا&����E� Gم ن�Cء أط@�ل
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  : بالعياط بقرية البليدة وبيتسابقرية البليدة وبيتسابقرية البليدة وبيتسابقرية البليدة وبيتسا    القافلة الطبيةالقافلة الطبيةالقافلة الطبيةالقافلة الطبية

  بالتعاون مع ا�لس القومى للشباب                

                                                                    ٣/٨/٢٠١٠-٢  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

      
        
        
        
        

�٢/٨/٢٠١٠�� 67 �5&�4 و$�ف ا,دو�� ��م ت ا��9ن إ'��:� �89د ا�-�) 

 ا&����E� Gم  ن�Cء اط@�ل �9ط#� ر+� &.���

٦٩٠ ٧٤ ٦٥ ١٨٠ ١٣٠ ٩٦ ١٤٥ 
 

�٣/٨/٢٠١٠�� 67 �5&�4 و$�ف ا,دو�� ��م ��9ن إ'��:� �89د ا�-�)ت ا 

 ا&����E� Gم  ن�Cء اط@�ل �9ط#� ر+� &.���

٨٢٤ ٨٥ ٩٩ ٢٥٠ ١٥٠ ٩٠ ١٥٠ 
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  : القافلة الطبية بقرية كفر محيدالقافلة الطبية بقرية كفر محيدالقافلة الطبية بقرية كفر محيدالقافلة الطبية بقرية كفر محيد
  ن مع ا�لس القومي للشباببالتعاو                             

                                                                 ٩/٨/٢٠١٠-٨  
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١٥١٤ ٢٩٠ ٩٨ ٤٠٠ ١٢٠  ٣٣٠ ٢٥٠ ١٥٠ 
 



 

  اإلدارة العامة للمشروعات البيئية����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
٩ 

 

  بقرية برطس أوسيم: القافلة الطبية  الشاملة القافلة الطبية  الشاملة القافلة الطبية  الشاملة القافلة الطبية  الشاملة 
        بالتعاون مع وزارة التعليم العايلبالتعاون مع وزارة التعليم العايلبالتعاون مع وزارة التعليم العايلبالتعاون مع وزارة التعليم العايل                                            

        ووزارة األسرة والسكانووزارة األسرة والسكانووزارة األسرة والسكانووزارة األسرة والسكان                                                                                                                                                                    
                                                             ٢٥/١٠/٢٠١٠  
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  : نكــــالبقرية القافلة الطبية  الشاملة القافلة الطبية  الشاملة القافلة الطبية  الشاملة القافلة الطبية  الشاملة                                                     
  بالتعاون مع ا�لس القومي للشباب          

                            ٢٠١٢/ ١/ ٣٠ -٢٩  
  ��9ن ا&���G �89د ا�-�)ت ا��G 67 �5&�4 و$�ف ا)دو��
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        بقرية كفر حكيمبقرية كفر حكيمبقرية كفر حكيمبقرية كفر حكيم    ةةةةالقافلة الطبية الشاملالقافلة الطبية الشاملالقافلة الطبية الشاملالقافلة الطبية الشامل
  بالتعاون مع ا�لس القومي للشباب        

 ٢٠١٢ر ــــرايـــفب ٢-١                                    

  ��9ن ا&���G �89د ا�-�)ت ا��G 67 �5&�4 و$�ف ا)دو��

  G+�� ٢٠١٢/ ٢/  ٢ -١[5ل 

 �9ط#= ا��E8م ر+� &.���
 [�V7
G-$ 

 ا&���G ن�Cء أط@�ل

٢٥٩٠ ٢٠٠ ٤٥٥ ٢٩٠ ٣٨٠  ٥٠٠ ٣٩٥ ٣٧٠ 
 

�-� ا)+��� G:��'��9ن ا 

R�+����ب ��د +Y� ن�&-�R ا1

١٢ ١٩ ٧٥ 
 



 

  اإلدارة العامة للمشروعات البيئية����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
١٢ 

        بشتيلبشتيلبشتيلبشتيلبقرية بقرية بقرية بقرية     ةةةةالقافلة الطبية الشاملالقافلة الطبية الشاملالقافلة الطبية الشاملالقافلة الطبية الشامل
  بالتعاون مع ا�لس القومي للشباب        

 ٢٠١٢ر ــــرايـــفب ٦  - ٥                                

  ��9ن ا&���G �89د ا�-�)ت ا��G 67 �5&�4 و$�ف ا)دو��

  G+�� ٢٠١٢/ ٢/  ٦ -٥[5ل 

 �9ط#= ا��E8م ر+� &.���
 [�V7
G-$ 

 ا&���G ن�Cء أط@�ل

٢٥٢٥ ٢١٠ ٤٨٠ ٢٩٠ ٤٤٠  ٤٣٠ ٢٦٠ ٤١٥ 
 

�-� ا)+��� G:��'��9ن ا 

R�+����ب ��د +Y� ن�&-�R ا1

٧ ٧ ٥٩ 
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١٣ 

 

        منيل شيحهمنيل شيحهمنيل شيحهمنيل شيحهبقرية بقرية بقرية بقرية     ةةةةالقافلة الطبية الشاملالقافلة الطبية الشاملالقافلة الطبية الشاملالقافلة الطبية الشامل
  بالتعاون مع ا�لس القومي للشباب         

 ٢٠١٢ر ــــرايـــفب ٩ -  ٨                                     

  ��9ن ا&���G �89د ا�-�)ت ا��G 67 �5&�4 و$�ف ا)دو��

  G+�� ٢٠١٢/ ٢/  ٩ -٨[5ل 

 �9ط#= ا��E8م ر+� &.���
 [�V7
G-$ 

 ا&���G ن�Cء أط@�ل

٣٠٧٠ ١٩٠ ٦٣٥  ٣٠٠ ٤٥٠  ٥٧٠ ٣٩٠ ٥٣٥ 
 

�-� ا)+��� G:��'��9ن ا 

R�+����ب ��د +Y� ن�&-�R ا1

٢٧ ٣٠ ٧٥ 
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١٤ 

 

        املنواتاملنواتاملنواتاملنواتبقرية بقرية بقرية بقرية     ةةةةالقافلة الطبية الشاملالقافلة الطبية الشاملالقافلة الطبية الشاملالقافلة الطبية الشامل
  بالتعاون مع ا�لس القومي للشباب         

 ٢٠١٢ر ــــرايـــفب ١٣ -١٢                                   

  ��9ن ا&���G �89د ا�-�)ت ا��G 67 �5&�4 و$�ف ا)دو��

  G+�� ٢٠١٢/ ٢/  ١٣ -١٢[5ل 

 ر+� .���&
�5ج 
G8ط��  

 �9ط#= ا��E8م
 [�V7
G-$ 

 ا&���G ن�Cء أط@�ل

٢١٤٤ ١٣٠ ٣٩٠  ٣٠٠ ٢٩٥  ٣٧٠  ٢٠ ٢٦٤ ٣٧٥ 
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١٥ 

 

  لقافلة البيطرية لكفر محيد لقافلة البيطرية لكفر محيد لقافلة البيطرية لكفر محيد لقافلة البيطرية لكفر محيد اااا
  بالتعاون مع ا�لس القومي للشباب     

  ٤/٧/٢٠١٠-٣من                                                   

        
    

  
  

        
  
  
  
  

  

 

  

  

  

    

  
 

  أهم احلاالت املرضية التي مت فحصها وعالجها بالقافلة

ا	���� ���م ������� ����ت ����ض ا	�������ت  ����מ�א��������א���א�����:��

�# ا	�را"����! ا	 �����رة و����ذ	ك �����ج ا	����روح وا	����رح وا	����رار
 وا	���ب ا%و��ر.

ا	�� ��م ������ ���ت أ��راض  وא�	�د��:�א���ط�����מ�א�	�אض�

ا	�ص ا	�ذا-�، ا* ��! ��	ط)�����ت ا	دا����!، ا* ���! ��	ط)�����ت 
ا	��ر��! �� ! ا	��ل وا	�راد وأ�راض ا	��د ا	)طر�!، ا/	������ت 

 ا	�)�3!،  وأ�راض 3وء ا	�1م.

:�������
�م ����� ��ت "��/ت ��دم ا	���5ع  ا	�� ��מ������א�

	)����رة طو�����! �����د ا	���و/دة، ا	�����5ع ا	������رر، ������5ص ا	�����5ر، 
. وو�ود �3م أ �)ر ا	 د�ديا	�����ت �ق ا	ر"م وا	���ب ا	ر"م 

 ��8 ا	���ض. 

��ن  � ا&���G ��د ا�-�)ت ا��� وردت �.��.� و�47�E#+ 67 و���9 �4&5

_�%� +��� &�+�س أ9�ر ا�
 �.���
��.�] 

G��� ا&

 ٤٧ ١١ ٨ ١٦ ١٢ إ$��9ت أ+�اض &�ا'��

 ٣٦٩ ٩١ ٨٣ ٥٧ ١٣٨  أ+�اض �9ط#= و+���8

 ٨٨ ١٢ ٨ ٢٨ ٤٠  ا������ ان%@�ض ا�%���9

 �b R7���d ورش و'
  ا��@�.��ت

٦٩٢ - ١٤٢ ١٣١ ٤١٩ 

G��� ١١٦٩ ١١٤ ٢٤١ ٢٣٢ ٦٠٩  ا)&
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١٦ 

  و>د >��ت ا	��;�! ��	�د��ت ا:��!:

• ��ن.�� ا����ص و��ج ���� �� �!ت ا��ر�

 ��ل �+* �&�(�)ل ا��#&�� ا���طر�� �$ ا�#رى. •

ھ��$ ا�#رى ا�3$ زار�23 ا�#��&� �ن ا�1�رات ا�0&��� وا��#&�� إ��دة أ •
� ا��6613ت.��( $� 

•  ���ن ا�+�دة أ���ء ھ�7 ��#��3��دل ا�1�رات ا�0�&�� وا�0&��� وا�3ط
 ا�3$ زار�23 ا�#��&�.ا�3در�س وا9ط��ء ا���طر��ن ا��0�&�ن ���#رى 

•  ���2دف 3( �إراء ا�0�&��ت ا�را��� �3ت ا�ظروف ا��#&�
وا���2رة  ا�ز��ء ا��0�&�ن ����#ل �&#��م ��2 وإ)+��2م ا�1�رة 

 .�ذ�ك

  لطبية البيطرية بقرية البليدة وبيتسا:لطبية البيطرية بقرية البليدة وبيتسا:لطبية البيطرية بقرية البليدة وبيتسا:لطبية البيطرية بقرية البليدة وبيتسا:القافلة االقافلة االقافلة االقافلة ا

  بالتعاون مع ا�لس القومي للشباب                                
                                                                                            ١١/٧/٢٠١٠-١٠  

        
        

        
                

                
        

                
        
        

 

 إ���	� �دد ا	"�/ت ا	�� وردت 	���;�! و�م �ظر��� و����� ��	���ن

_�%����.�  +��� &�+�س أ9�ر ا�
��.�] 


�����إ && 

 ٢٨ - ١٠ ٨ ٤ ٦ إ$��9ت أ+�اض &�ا'��

 ٢٣٢ ١ ٣٩ ٥٤ ٥٩ ٨٠  أ+�اض �9ط#�� و+���8

 ٧١ - ٥ ٨ ٢٨ ٣٠  ا������ ان%@�ض ا�%���9

 �b R7���d ورش و'
  ا��@�.��ت ا�%�ر&��

٢٦٠ ١ ٢١ ٥٧ ٣٧ ١٠٨ 

7����b e ا��@�.��ت 
  ا��ا[.��

٣٢٣ ١ ٣٩ ٥٤ ٥٩ ٨٠ 

G��� ١١٤٨ ٣ ٩٩ ٤٨٥ ٢٣٥ ٣٢٧  ا)&
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١٧ 

 

  رية برطس أوسيمبقالقافلة الطبية البيطرية القافلة الطبية البيطرية القافلة الطبية البيطرية القافلة الطبية البيطرية 
  بالتعاون مع وزارة التعليم العايل ووزارة األسرة والسكان                                                                                                                                            

                                                                                              ٢٥/١٠/٢٠١٠   

                                        

  

 إمجايل عدد احلاالت التي وردت للقافلة ومت منظرتها وعالجها با�ان

_�%� +��� &�+�س أ9�ر ا�
��.�] �.��� 

����إ  &��ل& 

 ١١  --  ١٠ ١ --  --  &�ا'�� و��.��تإ$��9ت 

 ٦  --  --  --  ٣ ٣  ا������ ان%@�ض ا�%���9

 ٨١  ٩ ١٨ ٢١ ١٦ ١٧  أ+�اض �9ط#= و+���8

 ٩٨  ٩ ٢٨ ٢٢ ١٩ ٢٠  ــــــــــ�&����ا

(e�� ) R&٣    دوا  x    د����١٤٤  ٤٨'���  

 (e��) �+أران0 ،رو ، j9  ٣ x    ده�� e٤٢  ���١٤  

  ٢٨٤  ــــــــــ�&����ا
 

  احلاالت املرضية التي مت فحصها وعالجها بالقافلة أهم
����ج  ����ض ا	�������ت ا	�را"���! ا	 ����رة و���ذ	ك إ���راء ����מ�א��������א���א�����:

 .ا	�رج و"�/تا	�روح وا	�رار�# 

ا	���� ���م ������� ����ت ا* ����! ��	ط)������ت  وא�	�د����:�א���ط���������מ�א�	���אض�

و���ض ا%��راض  ،  وأ�راض 3وء ا	�1ما	دا���!، ا* ��! ��	ط)����ت ا	��ر��! 
! .ا	و��-�! ا	��وط

��:��������
 ا	��� ��م ������ ���ت "��/ت ��دم ا	���5ع 	)��رة طو���! ��מ�������א�

  ا	�����ت �ق ا	ر"م وا	���ب ا	ر"م. و

  ���5ص و��ج أ�راض ا	دوا�ن وا%راب 	�"�/ت ا	واردة 	���;�! -

 ل ا	�و��3د��إ ��! ��ظم ا	��ول ا>ل �ن �3! ا�5ر �ط)� -

 إ ��! ا%���ر وا	���وس ا	��	�! �ط)�ل ا	��ر�)�3و�م -

 إ ��! ا	��ول ا	�� ���8 �ن ا	�زال �ط)�ل ا	���رد�� -
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١٨ 

        ة  ة  ة  ة  ــــــــــــــــة طبية طبية طبية طبيــــــــــــقافلقافلقافلقافل                                                                                                                                        

                                                        

  كلية العالج الطبيعىباملشاركة مع                                                    

  مشلت  و                                        
  صرف ادوية با�ان-عظام  - باطنة  -عالج طبيعى                               

                                 
  ٢٧/٨/٢٠١٤-٢٦من                                                             
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