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 أنشطـة وإجنــازات 
 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية

 

 فى الفترة من

 ( 2018حىت  2010)مايو 

 قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
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 تحت رعايـة

 شتحممد عثمان اخل .أ.د
 رئيس اجلامعة

 

 إشـــراف عام

 سعيـــد حيـــى ضـــــوأ.د 
 جلامعةس ارئينائب 

 لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 

 إشراف تنفيذي

 حممــد أمحــد على .أ
 مدير عام املشروعات البيئية
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فقد قامت اإلدارة بتنظيم العديد من القوافل المتنوعة التي تجوب مختلف القرى في محافظات مصر 
ون مع كليات الجامعة وبعض تعاباللنشر الوعي البيئي والوقاية من األمراض وتوفير الدواء بالمجان 

 من الوزارات والهيئات والجمعيات األهلية من المجتمع المدني. 

  قوافل اجلامعة للتنمية الشاملة وخدمة اجملتمع
 القوافــــل الطبيــة. •

 القوافـــل البيطرية. •

 قوافـــل الصيــدلة. •

 التشجير والتجميل واإلرشاد الزراعي. •

 قوافل الصناعات الصغيرة. •

 االحتياجات الخاصة.ى ذو •

 محو األمية. •

 التوعية الشاملة. •

 لي. الحاسب اآل •

 اهلدف من القوافل

 من اجل توفير بيئة نظيفة تتجاوز مشكالت التلوث مع تنمية الطالبي باالنتماء للجامعة األم. •
من اجل عطاء متميز لطالب جامعه القاهرة في تشجير الجامعة وتجميل مبانيها وحدائقها  •

 محافظة على األعراف الجامعية.والها وشوارع
 من اجل القضاء على األمية ودعم المشروع القومي لوداع أمية عامليها. •
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.اآلسب لحاا من اجل معرفة أعمق بمبادئ •
 من اجل مشهد أجمل تزرع فيه شجرة ويجمل مبنى وينظم مرور وترفع راية جديدة  •
 من اجل أمل في غد أكثر إشراقا وأكثر رخاء يبنيه طالب جامعه القاهرة. •
تقدم مجتمعة بالتعاون مع في رك من اجل جامعه تنشر فلسفة التواصل والعطاء في بناء شباب يشا •

 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  •

 م والمرونة واالنفتاح.تراالحالوعي وا
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من اجل تكوين متميز لشباب واعد لجامعته وأمته في ثقافة االنتماء من والمواطنة مع ثقافات  •
 التوصل المعرفي والوفاء لجيل اإلعالم الشوامخ.

 من اجل جامعه أفضل ، وعالم أرحب ، وتوعية سكانية وبيئية ارقي. •
 لى أداء أفضل وأهدف ارقي وأسمى. إصوالمن اجل هذا تنطلق قوافل جامعه القاهرة و  •

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

يصدر عن طالب جامعه القاهرة التي ترنو إليها األبصار اعتزازا بتاريخها الذي تجاوز المائة عام، 
 ا ألفاق مستقبلها الواعد من خالل شبابها المعطاء.رافستشواعتدادا بواقعها المتميز، وا

من المتوقع من شباب القوافل دائما أن يضعوا ميثاق شرف يتضمن منظومة القيم الحاكمة 
 لسلوكهم والتي يصدرون عنها باسم الجامعة ومنها:

فرصتهم دو يج حيث يكتفي الطالب بالمشركة في قافلة واحده ، ليتيح الفرصة لزمالئه لكي: اإليثار  -1
 بما لديهم من استعداد وقدرات للمشاركة في غيرها.

وهو األصل في العطاء عن رغبه حقيقية ودوافع ذاتية بعيدا عن األمر والنهى مما ينمى :  االنتماء -2
 فيهم روح الفريق من المنظور الرياضي واألخالقيات الرفيعة.

اقة، وتقدير الحدود فى مساق عالقات لصدوا خلق عالقات اجتماعية متوازنة معيياها احترام الزمالة -3
 األبوة والبنوة وروح األسرة مع هيئة األشراف.

تنمية المهارات والقدرات العلمية للتفاعل مع الواقع ومواجهة المشكالت، واستطالع أراء األخر من  -4
 باب اإلفادة والمشاركة.

اصل ، ويترسمون خطى لتو ر ايبنى طالب جامعه القاهرة جس -وأشباهها-في سياق هذه السلوكيات
المستقبل بجداره واقتدار وهم يرسمون ابتسامة أسرة الجامعة في وداع المئوية األولى واستقبال المئوية 

 الثانية بكل التفاؤل في صناعة مستقبل أفضل للوطن والمواطن .. للعلم والعلماء.
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وحـىت  2010 عـام  مـنة لفـرخالل االشاملة   و البيطرية(البشرية)عمل القوافل الطبية مت  و
2019 

 املكان النشـــــاط اليوم والتاريخ م

 مدينة الشيخ زايد قافلة طبية شاملة 19-24/6/2010 1

 قرية كفر حميد قافلة بيطرية 3-4/7/2010 2

 قرية الكوم االحمر قافلة طبية 7-8/7/2010 3

 قريتى البليدة وبتسا قافلة بيطرية 10-11/7/2010 4

 قرية منشية فاضل قافلة طبية شاملة 20-21/7/2010 5

 قرية ابو العباس قافلة طبية شاملة 27-28/7/2010 6

 قرية البليده قافلة طبية شاملة 2-3/8/2010 7

 قرية كفر حميد قافلة طبية شاملة 8-9/8/2010 8

 بالحرم والممشى يوم االمم املتحده 24/10/2010 9

 ية برطس اوسيمرق ةقافلة طبية شامل 25/10/2010 10

 الــــــــــنك قوافل طبية شاملة وحمو أمية 29-30/1/2012 11

 مـر حكيــكف قوافل طبية شاملة وحمو أمية 1-2/2/2012 12

 لـــــــــــبشتي قوافل طبية شاملة وحمو أمية 5-6/2/2012 13

 منيل شيحة قوافل طبية شاملة وحمو أمية 8-9/2/2012 14

 واتــــــــــــالمن قوافـــل طبيـــــة شــــاملـة 12-13/2/2012 15

 بكلية العالج الطبيعي قافلــة طبيـــة 26-27/8/2014 16

 بكلية العالج الطبيعي قافلــة طبيـــة 27-28/1/2015 17
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 باإلسماعيلية قافلة شاملة حملور قناة السويس 19/4/2015 18

 يمحك كفر قافلة طبية شاملة 2015 / 2 / 22 19

 محافظة قنـــــــا قافلة طبية شاملة 2016 / 2 / 17-20 20

 الشيخ عتمان قرية الحوامدية قافلة طبية شاملة 2016 / 6 / 4 21

 راس غارب قافلة طبية شاملة 5/11/2016 22

 قرية نكال قافلة طبية شاملة 19/11/2016 23

24 
حتي  27/11من 

 لة(ديد )الداخالوادي الج قافلة طبية شاملة 1/12/2016

 اطفيح قافلة طبية شاملة 24/12/2016 25

 ب العيايدةعر قافلة طبية شاملة 28/1/2017 26

27 
إلى  9من 

 الوادى الجديد )الخارجة( قافلة طبية شاملة 11/2/2017

 زنين ببوالق الدكرور قافلة طبية بشرية 11/3/2017 28

29 
إلى  21من 

23/7/2017 
 يةالبحرحات الوا قافلة طبية شاملة
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 القافلة الطبية البشرية بالشيخ زايد  

 بالتعاون مع جملس أمناء مدينة الشيخ زايد           
 24/6/2010-19من                                                          

 

 
 

  
 
 

 إحصائي بعدد الحاالت التي تم عالجها وصرف األدوية
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 85 - - - - 32 7 - 17 29 سبتلا

 66 - 7 15 - - - 12 19 13 األحد

 70 13 - 17 - - 9 4 4 23 االثنين

 57 13 - 20 - - - 3 - 21 الثالثاء

 80 - - - - - - 25 55 - اءاألربع

 44 - - - 6 17 - - 23 - الخميس

 402 26 7 52 6 49 16 44 118 86 االجمالى
 

العالج  الستكمالبيان إحصائي بعدد الحاالت التي تم تحويلها 

 بالمستشفيات

 جلدية رمد حراجة قلب باطنه

3 1 6 12 7 
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   القافلة الكوم األمحر أوسيم
   للشباب القومي اجمللس بالتعاون                                            

 8/7/2010-7من                                                                   
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 

  

 ف األدويةجها وصراالت التي تم عالإحصائي بعدد الح

 جلدية جراحة عظام قلب نساء أطفال باطنه

64 46 34 33 110 21 119 
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 القافلة الطبية البشرية مبنشية فاضل :
 بالتعاون مع اجمللس القومى للشباب          

  20-21/7/2010  

 
 
 

  
 
 
 

 
 

 20/7/2010عالجها وصرف األدوية يوم بيان إحصائي بعدد الحاالت التي تم 

عالج 

 طبيعي
 باطنه رمد جراحة

تثقيف 

 صحي
 نساء أطفال

 

 االجمالى

10 15 24 53 76 37 27 242 
 

 21/7/2010تي تم عالجها وصرف األدوية يوم ائي بعدد الحاالت الإحص بيان

عالج 

 طبيعي

تثقيف  باطنه رمد جراحة قلب

 صحي

 االجمالى نساء أطفال

3 72 15 120 155 186 236 138 910 
 

 البيان اإلجمــالي

 لعدد الحاالت التي تم عالجها وصرف لها الدواء

 حالــــــة 1217

 ةحالة جلدي 40 –ظام حالة ع 25تم تحويل 

 مستشفى الطلبة بميدان الجيزة إلى
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 بالعياط القافلة الطبية البشرية بقرية أبو العباس : 
 بالتعاون مع اجمللس القومي للشباب

   27-28/7/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

  

 27/7/2010لتي تم عالجها وصرف األدوية يوم بيان إحصائي بعدد الحاالت ا

 باطنه رمد ةجراح جلدية
تثقيف 

 صحي
 نساء أطفال

 

 االجمالى

62 18 56 86 93 110 58 433 
 

 28/7/2010وصرف األدوية يوم عالجها لتي تم بيان إحصائي بعدد الحاالت ا

 باطنه رمد احةجر جلدية
تثقيف 

 صحي
 اجمالى عظام نساء أطفال

124 30 119 225 236 265 138 97 1234 
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 : بالعياط القافلة الطبية بقرية البليدة وبيتسا

 بالتعاون مع اجمللس القومى للشباب              

                                                                    2-3/8/2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 2/8/2010لتي تم عالجها وصرف األدوية يوم ت ابيان إحصائي بعدد الحاال

 اجمالى عظام  نساء اطفال باطنة رمد جلدية

145 96 130 180 65 74 690 

 

 3/8/2010جها وصرف األدوية يوم لتي تم عالبيان إحصائي بعدد الحاالت ا

 اجمالى عظام  نساء اطفال باطنة رمد جلدية

150 90 150 250 99 85 824 
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 : القافلة الطبية بقرية كفر محيد
 بالتعاون مع اجمللس القومي للشباب                             

                                                                 8-9/8/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 8/8/2010لتي تم عالجها وصرف األدوية يوم ائي بعدد الحاالت ابيان إحص

 مالىاج عظام  نساء اطفال باطنة قلب جراحة جلدية

110 29 7 180 220 68 130 744 

 

 9/8/2010لتي تم عالجها وصرف األدوية يوم بعدد الحاالت ابيان إحصائي 

تثقيف  باطنة رمد جلدية

 صحى

 اجمالى عظام  نساء اطفال

150 250 330 120 400 98 290 1514 
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 بقرية برطس أوسيم: القافلة الطبية  الشاملة 
 بالتعاون مع وزارة التعليم العايل           

 ووزارة األسرة والسكان                                         
                                                             25/10/2010 

 

 

 

 

 

 
 

   
  

  
 

 

 25/10/2010لتي تم عالجها وصرف األدوية يوم بيان إحصائي بعدد الحاالت ا

تثقيف  باطنة رمد جلدية

 صحى

 ىاجمال عظام  نساء اطفال

220 150 250 300 225 200 155 1500 
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 : نكــــالبقرية القافلة الطبية  الشاملة             
 بالتعاون مع اجمللس القومي للشباب          

                            29- 30/ 1/ 2012 
 بيان اجمالى بعدد الحاالت التى تم عالجها وصرف االدوية

 2012 /1 /30 -29خالل يومى  

 باطنه العظام رمد جلدية
تثقيف 

 صحى
 اجمالى نساء أطفال

215 175 335 183 236 340 128 1612 
 

 ى لمحو االميةبيان احصائ

 ناجحين استكتاب عدد متقدمين

250 25 25 
 

 بقةفصول سا

 ناجحين عدد استكتاب

14 9 
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 بقرية كفر حكيم ةالقافلة الطبية الشامل
 بالتعاون مع اجمللس القومي للشباب        

 2012ر ــــرايـــفب 1-2                                    

 بيان اجمالى بعدد الحاالت التى تم عالجها وصرف االدوية

 2012 /2/  2 -1خالل يومى  

 باطنه العظام رمد جلدية
تثقيف 

 صحى
 اجمالى نساء أطفال

370 395 500 380 290 455 200 2590 
 

 بيان احصائى لمحو االمية

 ناجحين استكتاب نعدد متقدمي

75 19 12 
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 بشتيلبقرية  ةالقافلة الطبية الشامل
 بابومي للشبالتعاون مع اجمللس الق        

 2012ر ــــرايـــفب 6  - 5                                

 التى تم عالجها وصرف االدويةبيان اجمالى بعدد الحاالت 

 2012 /2/  6 -5خالل يومى  

 باطنه العظام رمد جلدية
تثقيف 

 صحى
 اجمالى نساء أطفال

415 260 430 440 290 480 210 2525 
 

 بيان احصائى لمحو االمية

 اجحينن تكتاباس عدد متقدمين

59 7 7 
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 منيل شيحهبقرية  ةالقافلة الطبية الشامل
 بالتعاون مع اجمللس القومي للشباب         

 2012ر ــــرايـــفب 9 -  8                                     

 لتى تم عالجها وصرف االدويةبيان اجمالى بعدد الحاالت ا

 2012 /2/  9 -8خالل يومى  

 باطنه العظام رمد جلدية
تثقيف 

 صحى
 اجمالى نساء أطفال

535 390 570 450 300 635 190 3070 
 

 بيان احصائى لمحو االمية

 ينناجح اباستكت عدد متقدمين

75 30 27 
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 املنواتبقرية  ةالقافلة الطبية الشامل
 لشبابلقومي لبالتعاون مع اجمللس ا         

 2012ر ــــرايـــفب 13 -12                                   

 بيان اجمالى بعدد الحاالت التى تم عالجها وصرف االدوية

 2012 /2/  13 -12خالل يومى  

 رمد لديةج
عالج 

 طبيعى
 باطنه العظام

تثقيف 

 صحى
 اجمالى نساء أطفال

375 264 20 370 295 300 390 130 2144 
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 محيد  يطرية لكفرلقافلة البا
 بالتعاون مع اجمللس القومي للشباب     

 4/7/2010-3من                                                   

    
  

 
 

    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 فلةحلاالت املرضية التي مت فحصها وعالجها بالقاأهم ا
التييي تييم عالجاييا كانييت بعيي  العمليييات  أهمما الالمماالج اليرااليمم    

يج الجراحيييية الريييكيرة وكيييللر عيييالج الجيييرور وال يييرر والخيييرار
 والتااب األوتار.

التيي تيم عالجايا كانيت ضميرا   والمعدي   الباطني أها األمراض 

لييات الداخليية، اإلريابة بالطفيلييات بالطفي الن ص الكلائي، اإلرابة
خارة ال مل وال راد وضمرا  الجلد الفطريية، االلتاابيات  الخارجية

 التنفسية،  وضمرا  سوء الاضم.

تم عالجايا كانيت حياالت عيدم الشييا   التي أها الاالج التناسلياج 

لفتيييرة طويلييية بعيييد اليييوالدة، الشييييا  المتكيييرر، تشيييخيص العشيييار، 
. ووجود جسم ضريفر الرديديوالتااب الرحم  ق الرحمالتاابات عن

 المبي .  على
 

 اجمالى عدد الحاالت التي وردت للقافلة وتم منظرتها وعالجها بالمجان 

 ماعز جاموس أبقار التخصص
فصيلة 

 خيلية
 اجمالى

 47 11 8 16 12 إصابات أمراض جراحية

 369 91 83 57 138 أمراض باطنه ومعدية

 88 12 8 28 40 بةض الخصوالتوليد انخفا

تجريح ورش وحقن ضد 

 ياتالطفيل
419 131 142 - 692 

 1169 114 241 232 609 االجمالى
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 وقد قامت ال افلة بالخدمات اآلتية:

 االت المريضة بالمجان.يع الحفحص وعالج جم •

 عمل مسح للمشاكل الحقلية البيطرية في القرى. •

الخبرات العلمية والحقلية فلة من هالي القرى التي زارتها القاإفادة أ •

 في كافة التخصصات.

تبادل الخبرات العملية والعلمية والتطبيقية بين السادة أعضاء هيئة  •

 التي زارتها القافلة.التدريس واألطباء البيطريين العاملين بالقرى 

إجراء العمليات الجراحية تحت الظروف الحقلية بهدف تشجيع  •

والمهارة  بها وإكسابهم الخبرة للقيام الزمالء العاملين بالحقل 

 .لذلك

 

 

 القافلة الطبية البيطرية بقرية البليدة وبيتسا:

 ي للشباببالتعاون مع اجمللس القوم                                
                                                                                            10-11/7/2010 

 
 

 
  

  
 

  
 
 

 

 الي عدد الحاالت التي وردت لل افلة وتم منظرتاا وعالجاا بالمجانإجم

فصيلة  ماعز جاموس أبقار التخصص

 خيلية

 جماليإ جمل

 28 - 10 8 4 6 إصابات أمراض جراحية

 232 1 39 54 59 80 أمراض باطنية ومعدية

 71 - 5 8 28 30 التوليد انخفاض الخصوبة

تجريح ورش وحقن ضد 

 جيةالطفيليات الخار

108 37 57 21 1 260 

تجريع ضد الطفيليات 

 الداخلية

80 59 54 39 1 323 

 1148 3 99 485 235 327 االجمالى
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 بقرية برطس أوسيمالطبية البيطرية القافلة 
 رة والسكانبالتعاون مع وزارة التعليم العايل ووزارة األس                                   

                                                                                              25/10/2010  

                                       

 

 فلة ومت منظرتها وعالجها باجملانإمجايل عدد احلاالت التي وردت للقا

 ماعز جاموس أبقار التخصص
 فصيلة خيلية

 جماليإ جمال

 11 -- 10 1 -- -- جراحية وعملياتإصابات 

 6 -- -- -- 3 3 التوليد انخفاض الخصوبة

 81 9 18 21 16 17 أمراض باطنه ومعدية

 98 9 28 22 19 20 يــــــــــجمالإلا

 144 48الة فردية  ح  x  3   دواجن ) قطع(

 42 14قطيع عدده    x 3 بط ، أرانب ،رومي )قطع( 

 284 ــــــــــيجمالإلا
 

 احلاالت املرضية التي مت فحصها وعالجها بالقافلة أهم
عييالج  وكييللرلرييكيرة بعيي  العمليييات الجراحييية ا إجييراء أهمما الالمماالج اليرااليمم  

 .العرج وحاالتالجرور والخراريج 

التييي تييم عالجاييا كانييت اإلرييابة بالطفيليييات  والمعديمم   الباطنيمم أهمما األمممراض 

وبع  األميرا   ،  وضمرا  سوء الاضمالداخلية، اإلرابة بالطفيليات الخارجية 
 .الوبائية المتوطنة

 شييا  لفتيرة طويليةعيدم ال التيي تيم عالجايا كانيت حياالت أها الاالج التناسملياج  

 اب الرحم. التاابات عنق الرحم والتاو

 تشخيص وعالج ضمرا  الدواجن واألرانب للحاالت الواردة لل افلة -

 ل الكوكسيدياإرابة معظم العجول اقل من ستة اشار بطفي -

 إرابة األب ار والجاموس البالكة بطفيل البارمفستومم -

 يارديافيل الجإرابة الخيول التي تعانى من الازال بط -
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 ة  ــــة طبيـــقافل    

 الطبيعيكلية العالج باملشاركة مع                                
 مشلت  و                                        

 صرف ادوية باجملان-عظام  -باطنة  - طبيعيعالج                               
                                

 27/8/2014-26من                                                             
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 ة  ــــة طبيـــقافل                                                
                                                       

 باملشاركة مع كلية العالج الطبيعي                                                                     

 مشلت و                                                              
 باجملان أدويةصرف -عظام  - باطنه - طبيعيعالج                                  

                                
 28/1/2015-27من                                                                                     
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  مشاركة مشاركة 
 العامة للمشروعات البيئية العامة للمشروعات البيئية اإلدارة اإلدارة 

 يفيف
  قافلة طبية لقناة السويسقافلة طبية لقناة السويس
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  القافلة الطبية الشاملة بقرية كفر حكيمالقافلة الطبية الشاملة بقرية كفر حكيم  
 2015 ــرنوفمبــــ 22                                        

قامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملتمع وتنمية قامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملتمع وتنمية 
لقرية كفر حكيم وذلك يوم االحد املوافق لقرية كفر حكيم وذلك يوم االحد املوافق   البيئة جبامعة القاهرة بقافلة شاملة البيئة جبامعة القاهرة بقافلة شاملة 

2222//  1111//  20152015    ..  
  

  بالتعاون معبالتعاون مع
  

  ررقافلة طبية بالتعاون معهد الليزقافلة طبية بالتعاون معهد الليز  ••
  بيطرية بالتعاون مع كلية الطب البيطرىبيطرية بالتعاون مع كلية الطب البيطرى  قافلةقافلة  ••
  ة توعية بالتعاون مع كلية التمريضة توعية بالتعاون مع كلية التمريضقافلقافل  ••
  قافلة رياض اطفال بالتعاون مع كلية رياض اطفالقافلة رياض اطفال بالتعاون مع كلية رياض اطفال  ••
  بية نوعيةبية نوعيةقافلة فنية بالتعاون مع كلية ترقافلة فنية بالتعاون مع كلية تر  ••
قافلة حمو امية بالتعاون مع اهليئة العامة لتعليم قافلة حمو امية بالتعاون مع اهليئة العامة لتعليم   ••

  الكبارالكبار
  بيطرىبيطرىومت توزيع االدوية باجملان بشرى ، وومت توزيع االدوية باجملان بشرى ، و

  مت توزيع هدايا لالطفالمت توزيع هدايا لالطفالوو
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ة جراح
عية أو

  دموية

  باطنة  عظام  أطفال
نساء 
  وتوليد

جراحة 
  عامة

أمراض 
  روماتيزمية

58  147  338  550  59  45  62  

مسالك 
  بولية

أمراض 
  صدرية

أمراض 
  جلدية

أمراض 
  عيون

  أورام
عالج 

  طبيعى
  فم وأسنان

55  101  190  710  106  40  53  

 شاملةالقافلة الطبية ال
 مبحافظة قنـــا

 2016فرباير  20:  17الفرة من 
لقاهرة  قطاع الىت قامت بها جامعة االطبية اركة واالعداد فى القافلة املش

العيىن وكلية طب الفم  طب قصر خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ) كلية
ج الطبيعى وكلية الصيدلة واملعهد القومى لعلوم واالسنان وكلية العال

 املعهد القومى لألورام (الليزر و
 بالتعاون مع

 ة مبحافظة قنــا مديرية الشئون الصحي •

 وباألشراك مع شركة قنا لالمسنت. •
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أمراض باطنة 

 ــــةتناسليـــ ـــــةاجلراح ومعدية

  6767  9797  421421 يليةفصيلة خ
  7676  4444  841841 ر وجاموسأبقا

  5151  2828  542542 أغنام وماعز
  33  33  77 مجال

  ــــــــ  ــــــــ  33 حيوانات منزلية

 القافلة البيطرية
 مبحافظة قنـــا

 2016ر فرباي 20:  17الفرة من 
الىت قامت بها جامعة القاهرة  قطاع الطبية املشاركة واالعداد فى القافلة 

 لية الطب البيطرى جبامعة القاهرة (مية البيئة ) كخدمة اجملتمع وتن
 بالتعاون مع

 مديرية الشئون الصحية مبحافظة قنــا  •

 المسنت.ة قنا لع شركوباألشراك م •
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  تمان مبحافظة اجليـزةتمان مبحافظة اجليـزةبقريـة الشيخ عبقريـة الشيخ ع  القافلة الشاملةالقافلة الشاملة
 2016يــونيــو    4

ئة جبامعة القاهرة بقافلة ئة جبامعة القاهرة بقافلة مع وتنمية البيمع وتنمية البيقامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملتقامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملت
  ..    20162016/ /   66  //44وذلك وذلك   الشيخ عتمان الشيخ عتمان شاملة  لقرية شاملة  لقرية 

  بالتعاون معبالتعاون مع
  عهد الليزرعهد الليزرتعاون متعاون مبالبالقافلة طبية قافلة طبية   ••
  لطب البيطرىلطب البيطرىقافلة بيطرية بالتعاون مع كلية اقافلة بيطرية بالتعاون مع كلية ا  ••
  قافلة توعية بالتعاون مع كلية التمريضقافلة توعية بالتعاون مع كلية التمريض  ••
  قافلة رياض اطفال بالتعاون مع كلية رياض اطفالقافلة رياض اطفال بالتعاون مع كلية رياض اطفال  ••
  تعاون مع كلية تربية نوعيةتعاون مع كلية تربية نوعيةفلة فنية بالفلة فنية بالقاقا  ••
  قافلة حمو امية بالتعاون مع اهليئة العامة لتعليم الكبارقافلة حمو امية بالتعاون مع اهليئة العامة لتعليم الكبار  ••

  بشرى ، وبيطرىبشرى ، وبيطرى  باجملانباجملانية ية ومت توزيع االدوومت توزيع االدو
 ومت توزيع هدايا لالطفالومت توزيع هدايا لالطفال •
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مخ و  أطفال باطنة عظام

عالج  أسنان ــةجراح جلديــة أعصاب
 طبيعى

أنف و أذن 
 وحنجرة

حاالت 
 رجةح

112 55 58 1 61 45 15 1 45 1 

 

 محـام حصـان أغنام أرانب دواجن

425 100 175 2 390 

  بببرأس غـــاربرأس غـــارالقافلة الطبية الشاملة القافلة الطبية الشاملة 
 2016 ــرنوفمبــــ 5

ع خدمة اجملتمع وتنمية ع خدمة اجملتمع وتنمية قامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاقامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطا
ــــق ــــق املوافاملواف  السبتالسبتوذلك يوم وذلك يوم   لرأس غاربلرأس غارب  البيئة جبامعة القاهرة بقافلة شاملة البيئة جبامعة القاهرة بقافلة شاملة 

55//1111//61026102    ..  
  معمعلتعاون لتعاون بابا

  كلية طب القصر العيىنكلية طب القصر العيىن  ••

  واألسنانواألسنانكلية طب الفم كلية طب الفم   ••

  ج الطبيعىج الطبيعىكلية العالكلية العال  ••

  كلية التمريضكلية التمريض  ••

  معهد الليزرمعهد الليزر  ••
  كلية الطب البيطرىكلية الطب البيطرى  ••

  رى ، وبيطرىرى ، وبيطرىومت توزيع االدوية باجملان بشومت توزيع االدوية باجملان بش
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عالج   اسنان  جراحة  جلدية  اطفال  عظام
  التمريض  طبيعى

150  300  350  
40 + 

حاالت  5

تحويل 

  عمليات
145  140  101  

  بقريــة نكــــالبقريــة نكــــالالقافلة الطبية الشاملة القافلة الطبية الشاملة 
 2016 ــرنوفمبــــ 19

خدمة اجملتمع وتنمية خدمة اجملتمع وتنمية   ة بقطاعة بقطاعيئييئيقامت اإلدارة العامة للمشروعات البقامت اإلدارة العامة للمشروعات الب
  السبتالسبتوذلك يوم وذلك يوم   ة لقريـــة نكــالة لقريـــة نكــالالبيئة جبامعة القاهرة بقافلة شاملالبيئة جبامعة القاهرة بقافلة شامل

  ..    61026102//1111//9191ــــق ــــق املوافاملواف
  

  بالتعاون معبالتعاون مع
  

  صر العيىنصر العيىنكلية طب القكلية طب الق  ••

  واألسنانواألسنانكلية طب الفم كلية طب الفم   ••

  ج الطبيعىج الطبيعىكلية العالكلية العال  ••

  كلية التمريضكلية التمريض  ••

  كلية الطب البيطرىكلية الطب البيطرى  ••
  يطرىيطرىرى ، وبرى ، وببشبش  ومت توزيع االدوية باجملانومت توزيع االدوية باجملان
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  الوادى اجلديدالوادى اجلديدببالقافلة الطبية الشاملة القافلة الطبية الشاملة 

  ـــة (ـــة () الداخل) الداخل
27/11  :1/12 / 2016 

تنمية تنمية قامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملتمع وقامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملتمع و
وذلك وذلك   دى اجلديد ) الداخلة (دى اجلديد ) الداخلة (حملافظة الواحملافظة الوا  البيئة جبامعة القاهرة بقافلة شاملة البيئة جبامعة القاهرة بقافلة شاملة 

  ..    61610202//2121//11ـى ـى حتـحتـ  61026102//1111//7272الفرة من الفرة من   فىفى
  

  التعاون معالتعاون معبب
  

  كلية طب القصر العيىنكلية طب القصر العيىن  ••

  واألسنانواألسنانكلية طب الفم كلية طب الفم   ••

  كلية التمريضكلية التمريض  ••

  ـةـةدلدلكلية الصيكلية الصي  ••
  كلية الطب البيطرىكلية الطب البيطرى  ••

  ، وبيطرى، وبيطرى  ومت توزيع االدوية باجملان بشرىومت توزيع االدوية باجملان بشرى
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 خالل فرة القافلة ةبيان إحصائي بعدد احلاالت التي مت عالجها وصرف األدوي
 ( الداخـلـــةمدينة  –يد وادى اجلدحمافظة ال) 

 اإلمجاىل اليوم الرابع اليوم الثالث اليوم الثانى اليوم األول التخصص

 100 عمليات 30 38 32 جراحة عامة

 317 90 105 101 21 رمد

 180 عمليات 95 53 32 عظام

 248 66 60 87 35 وحنجرةانف واذن 

 225 76 70 59 20 أطفال

 200 52 61 61 26 باطنة

 172 69 65 38 0 األسنان

 199 67 65 38 29 جلدية

 96 40 18 24 14 صدر

 1737 460 569 499 209 اإلمجاىل

    3  عمليات جراحية

    6  منظار باطنة

    3  منظار جراحى

 : اإلمجــايل يانالب

 .حالة 1749لام  ررف الدواءعدد الحاالت التي تم عالجاا و
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 عظام

باطنة 
وامراض 
 متوطنة

نساء 
 وتوليد

 جلدية اطفال
أنف وأذن 
 وحنجرة

 اسنان
عالج 

 طبيعى
 التمريض

95 101 37 206 114 76 78 35 300 

  بقرية أطفيـحبقرية أطفيـحالقافلة الطبية الشاملة القافلة الطبية الشاملة 
 2016 ديسمرب 24

  ع وتنميةع وتنميةدمة اجملتمدمة اجملتمقامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خقامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خ
  السبتالسبتوذلك يوم وذلك يوم   ححة أطفية أطفيلقريلقري  البيئة جبامعة القاهرة بقافلة شاملة البيئة جبامعة القاهرة بقافلة شاملة 

  ..    61026102//1111//4242ــــق ــــق املوافاملواف
  

  بالتعاون معبالتعاون مع
  

  كلية طب القصر العيىنكلية طب القصر العيىن  ••

  واألسنانواألسنانطب الفم طب الفم كلية كلية   ••

  ج الطبيعىج الطبيعىكلية العالكلية العال  ••

  كلية التمريضكلية التمريض  ••

  معهد الليزرمعهد الليزر  ••
  كلية الطب البيطرىكلية الطب البيطرى  ••

  ىىرى ، وبيطررى ، وبيطرومت توزيع االدوية باجملان بشومت توزيع االدوية باجملان بش
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 ةية صحتوعي عالج طبيعى جلديــة نساء وتوليد أطفال باطنة عظام

90 120 300 70 190 52 200 

 

 شر أغنــام بقر

36 30 250 

  بعرب العيايدةبعرب العيايدةفلة الطبية الشاملة فلة الطبية الشاملة القاالقا
 2017 يناير 28

قامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملتمع وتنمية قامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملتمع وتنمية 
  السبتالسبتوذلك يوم وذلك يوم ة لقرية عرب العيايدة ة لقرية عرب العيايدة رة بقافلة شاملرة بقافلة شاملالبيئة جبامعة القاهالبيئة جبامعة القاه

  ..    71027102//11//8282ــــق ــــق املوافاملواف
  بالتعاون معبالتعاون مع

  كلية طب القصر العيىنكلية طب القصر العيىن  ••

  سنانسنانواألواألالفم الفم كلية طب كلية طب   ••

  ج الطبيعىج الطبيعىكلية العالكلية العال  ••

  كلية التمريضكلية التمريض  ••

  معهد الليزرمعهد الليزر  ••
  كلية الطب البيطرىكلية الطب البيطرى  ••

  ومت توزيع االدوية باجملان بشرى ، وبيطرىومت توزيع االدوية باجملان بشرى ، وبيطرى
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  ــدــدبالوادى اجلديبالوادى اجلديملة ملة فلة الطبية الشافلة الطبية الشاالقاالقا
  ) اخلارجـــة () اخلارجـــة (

9  :11  /2  /2017 
مع وتنمية مع وتنمية قامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملتقامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملت

الفرة من الفرة من فى فى وذلك وذلك ة لقرية عرب العيايدة ة لقرية عرب العيايدة البيئة جبامعة القاهرة بقافلة شاملالبيئة جبامعة القاهرة بقافلة شامل
  ..      71027102//22//1111حتــى حتــى   71027102//1111//99

  بالتعاون معبالتعاون مع
  

  كلية طب القصر العيىنكلية طب القصر العيىن  ••

  سنانسنانواألواألية طب الفم ية طب الفم كلكل  ••

  ج الطبيعىج الطبيعىكلية العالكلية العال  ••

  كلية التمريضكلية التمريض  ••

  معهد الليزرمعهد الليزر  ••
  كلية الطب البيطرىكلية الطب البيطرى  ••

  يطرىيطرىبشرى ، وببشرى ، وب  ومت توزيع االدوية باجملانومت توزيع االدوية باجملان
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 قافلةلاخالل فرة  مت عالجها وصرف األدوية بيان إحصائي بعدد احلاالت التي
 ( ـةاخلارجــمدينة  –يد وادى اجلدحمافظة ال) 

 خصصالت
 اليوم األول

9/2/2017 
 اليوم الثانى

10/2/2017 
 اليوم الثالث

11/2/2017 
 اإلمجاىل

 266 98 81 87 عظام
 144 41 50 53 مخ و أعصاب

 280 120 85 75 جلدية
 172 40 60 72 رمد

 160 74 35 51 الأطف
 194 46 75 73 أنف و أذن

 52 11 9 32 قلب
 51 16 10 25 صدر

 36 16 5 15 أمراض متوطنة
 148 40 25 83 مسالك
 180 70 47 63 باطنة
 222 76 75 71 أسنان

 1905 648 557 700 إمجالــى

 أجريت خالل فرة القافلةالتي  لياتالعمبيان إحصائي بعدد 

 عينات جلد للفحص فم و أسنان مسالك أنف و أذن رمــد

10 1 2 3 4 

 ت خالل فرة القافلةريأجالتي  الندوات التثقيفيةبيان إحصائي بعدد 

 عدد احلاضرين عدد الندوات

2 102 
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 باطنـة عظام
أمراض 
 متوطنة

ساء ن
 وتوليد

 اسنان صدريــة جلدية اطفال
عالج 

 طبيعى
 رمــد

51 94 22 82 230 195 46 105 112 160 

ق ق زنيـن ببوالزنيـن ببوالفلة الطبية الشاملة فلة الطبية الشاملة القاالقا
  الدكرورالدكرور

 2017 يناير 28
قامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملتمع وتنمية قامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملتمع وتنمية 

  السبتالسبتوذلك يوم وذلك يوم ة لقرية عرب العيايدة ة لقرية عرب العيايدة امعة القاهرة بقافلة شاملامعة القاهرة بقافلة شاملالبيئة جبالبيئة جب
  ..    71027102//11//8282ــــق ــــق املوافاملواف

  بالتعاون معبالتعاون مع
  

  قصر العيىنقصر العيىنكلية طب الكلية طب ال  ••

  سنانسنانواألواألكلية طب الفم كلية طب الفم   ••

  ج الطبيعىج الطبيعىكلية العالكلية العال  ••

  كلية التمريضكلية التمريض  ••

  معهد الليزرمعهد الليزر  ••
  كلية الطب البيطرىكلية الطب البيطرى  ••

  ومت توزيع االدوية باجملان بشرى ، وبيطرىومت توزيع االدوية باجملان بشرى ، وبيطرى
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  احات البحريةاحات البحريةبالوبالوطبية الشاملة طبية الشاملة فلة الفلة الالقاالقا
21  :23  /7  /2017 

ة ة نمية البيئنمية البيئقامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملتمع وتقامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملتمع وت
فى الفرة من فى الفرة من وذلك وذلك ة لقرية عرب العيايدة ة لقرية عرب العيايدة جبامعة القاهرة بقافلة شاملجبامعة القاهرة بقافلة شامل

  ..    71027102//77//3232إلـى إلـى   71027102//77//1212
  بالتعاون معبالتعاون مع

  

  مستشفــى الطلبـــةمستشفــى الطلبـــة  ••

  سنانسنانواألواألم م كلية طب الفكلية طب الف  ••

  ج الطبيعىج الطبيعىكلية العالكلية العال  ••

  كلية التمريضكلية التمريض  ••
  كلية الطب البيطرىكلية الطب البيطرى  ••

  ومت توزيع االدوية باجملان بشرى ، وبيطرىومت توزيع االدوية باجملان بشرى ، وبيطرى
 



 

 البيئيةارة العامة للمشروعات داإل                                                                                                                                        
39 

 رة القافلةل فخال ائي بعدد احلاالت التي مت عالجها وصرف األدويةبيان إحص

 ـــة (ـات البحريـالواح –حمافظــة اجليـــزة ) 

 التخصص
 اليوم األول

21/7/2017 
 اليوم الثانى

22/7/2017 
 اليوم الثالث

23/7/2017 
 اإلمجاىل

 52 27 ــــــــ 25 نســاء وتوليــد
 185 45 100 40 أسنــان
 20 ــــــــ ــــــــ 20 باطنـــة

 140 50 50 40 ةجراحـــة  عامـــ
 184 54 72 58 أطفــــال
 195 75 78 42 عظـــام

 64 16 35 13 عـــالج طبيعـــى
 224 97 94 33 جلديــــة
 1064 364 429 271 إمجالــى

 أجريت خالل فرة القافلةالتي  العملياتبيان إحصائي بعدد 

 جراحة عامة فم و أسنان

3 2 

 أجريت خالل فرة القافلةالتي  يفيةالندوات التثقبيان إحصائي بعدد 

 احلاضريند عد عدد الندوات

2 170 
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