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 أنشطـة وإجنــازات 
 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية

 

 فى الفترة من

 (  2019حىت   2010)مايو 

 قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
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 شتحممد عثمان اخل .أ.د
 رئيس اجلامعة

 

 د سامـى عبد الصــادقـحممأ.د 
 جلامعةس ايئرنائب 

 لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 

 حممــد أمحــد علىأ. 
 مدير عام املشروعات البيئية
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  قوافل اجلامعة للتنمية الشاملة وخدمة اجملتمع
 القوافــــل الطبيــة. •

 القوافـــل البيطرية. •

 قوافـــل الصيــدلة. •

 التشجير والتجميل واإلرشاد الزراعي. •

 ة.قوافل الصناعات الصغير •

 االحتياجات الخاصة.ى ذو •

 محو األمية. •

 التوعية الشاملة. •

 لي. الحاسب اآل •

 اهلدف من القوافل

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

 سلوكيات شباب القوافل

: اإليثار  

 

:  االنتماء 
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 2019  وحىت  2010  عام  نمة  لفرتاخالل  الشاملة    ة(يو البيطر  البشرية)عمل القوافل الطبية  مت  و

 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

 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 )الداخالجالوادي  قافلة طبية شاملة 1/12/2016
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 اطفيح قافلة طبية شاملة 24/12/2016 25

 ب العيايدة عر 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 وا لا  قافلة طبية شاملة

 س غـــاربأر طبية شاملةقافلة  2019/  2 / 22 – 21 31

 يـــنحاليـــب وشالت ة شاملــــةقافلــــ 2019/  5 / 5 : 2 32

 كفــر حكيـــم قافلة طبية شاملة 2019/  10/  29 33

 قريــة نكــال قافلة طبية شاملة 2019/  11/  19 34

 حاليـــب وشالتيـــن ــــةـة شاملـقافلــ 2019/  12/  8:  5 35



 

 البيئيةارة العامة للمشروعات داإل                                                                                                                                        
7 

 القافلة الطبية البشرية بالشيخ زايد   

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

 

 
 

  
 
 

 رف األدويةجها وصت التي تم عالإحصائي بعدد الحاال

نه األيام
ط
با

 

ال
طف

أ
 

ء
سا
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ام 
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طب
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لد

ج
ى 

ال
جم

اال
 

 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 ثاءالثال

 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 عالالح د بعد  إحصائي

 جلدية جراحة عظام قلب نساء أطفال باطنه

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

  20-21/7/2010  

 
 
 

  
 
 
 

 
 

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

عالج 

 طبيعي
 باطنه رمد  جراحة

تثقيف 

 صحي
 اءنس أطفال

 

 االجمالى

10 15 24 53 76 37 27 242 
 

 21/7/2010ها وصرف األدوية يوم تي تم عالجائي بعدد الحاالت الإحص بيان

ج  الع

 يعيطب

تثقيف   باطنه رمد جراحة قلب

 صحي

 االجمالى نساء فالأط

3 72 15 120 155 186 236 138 910 
 

 البيان اإلجمــالي

 لها الدواء لعدد الحاالت التي تم عالجها وصرف

 حالــــــة 1217

 ةحالة جلدي 40 –ظام لة عاح 25تم تحويل 

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

    27-28/7/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

  

 27/7/2010يوم  لتي تم عالجها وصرف األدويةاالت ا بيان إحصائي بعدد الح

 باطنه رمد  ةجراح جلدية
تثقيف 

 صحي
 نساء أطفال

 

 االجمالى

62 18 56 86 93 110 58 433 
 

 28/7/2010يوم  دويةف األوصرعالجها لتي تم حصائي بعدد الحاالت ا بيان إ 

 طنهبا رمد  احةجر جلدية
تثقيف 

 صحي
 اجمالى عظام ساءن أطفال

124 30 119 225 236 265 138 97 1234 
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 : بالعياط القافلة الطبية بقرية البليدة وبيتسا 
 للشباب ىبالتعاون مع اجمللس القوم               

                                                                    2-3/8/2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

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

 مالىاج عظام  نساء اطفال باطنة رمد  جلدية

145 96 130 180 65 74 690 

 

 3/8/2010األدوية يوم جها وصرف لتي تم عالبعدد الحاالت ا ائي صن إحبيا

 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 ا بيان إحص

 مالىاج عظام  نساء اطفال باطنة قلب جراحة جلدية

110 29 7 180 220 68 130 744 

 

 9/8/2010ف األدوية يوم لتي تم عالجها وصرت ا بعدد الحاالبيان إحصائي 

تثقيف  باطنة رمد  جلدية

 صحى

 اجمالى عظام  نساء الاطف

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

 ووزارة األسرة والسكان                                            
                                                             25/10/2010 

 

 

 

 

 

 
 

   
  

  
 

 

 25/10/2010دوية يوم لتي تم عالجها وصرف األبيان إحصائي بعدد الحاالت ا 

 فتثقي 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 

 االدوية بيان اجمالى بعدد الحاالت التى تم عالجها وصرف

 2012/ 1/ 30 -29خالل يومى  

 باطنه العظام رمد  جلدية
تثقيف 

 صحى
 اجمالى نساء أطفال

215 175 335 183 236 340 128 1612 
 

 ميةى لمحو االبيان احصائ

 ناجحين اباستكت عدد متقدمين

250 25 25 
 

 بقةفصول سا

 حينناج بتكتاعدد اس

14 9 
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 بقرية كفر حكيم   ة لقافلة الطبية الشامل ا
 ن مع اجمللس القومي للشباببالتعاو        

 2012ر  ــــرايـــفب  1-2                                    

 ى تم عالجها وصرف االدويةبيان اجمالى بعدد الحاالت الت

 2012/ 2/  2 -1خالل يومى  

 باطنه العظام رمد  جلدية
تثقيف 

 صحى
 اجمالى نساء أطفال

370 395 500 380 290 455 200 2590 
 

 لمحو االمية صائىحان ا بي

 ناجحين استكتاب نعدد متقدمي

75 19 12 
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 بشتيلبقرية    ة القافلة الطبية الشامل 
 بابومي للشلتعاون مع اجمللس القبا         

 2012ر  ــــرايـــفب  6  -  5                                 

 جها وصرف االدويةالتى تم عالان اجمالى بعدد الحاالت بي

 2012/ 2/  6 -5ل يومى خال 

 باطنه العظام رمد  جلدية
تثقيف 

 صحى
 اجمالى نساء أطفال

415 260 430 440 290 480 210 2525 
 

 الميةبيان احصائى لمحو ا 

 اجحينن تكتاباس عدد متقدمين

59 7 7 
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 منيل شيحه بقرية    ة طبية الشامل القافلة ال 
 لس القومي للشباببالتعاون مع اجمل         

 2012ر  ــــرايـــفب  9  -  8                                     

 جها وصرف االدويةلتى تم عالن اجمالى بعدد الحاالت ا بيا

 2012/ 2/  9 -8ل يومى خال 

 باطنه العظام رمد  جلدية
تثقيف 

 حىص
 اجمالى نساء أطفال

535 390 570 450 300 635 190 3070 
 

 يةبيان احصائى لمحو االم

 ينناجح اباستكت عدد متقدمين

75 30 27 
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 املنوات بقرية    ة القافلة الطبية الشامل 
 لشبابلقومي ل بالتعاون مع اجمللس ا         

 2012ر  ــــرايـــفب  13 -12                                    

 اجمالى بعدد الحاالت التى تم عالجها وصرف االدويةبيان 

 2012/ 2/  13 -12ل يومى خال 

 رمد لديةج
عالج  

 طبيعى
 باطنه العظام

تثقيف  

 صحى
 أطفال

 اجمالى نساء

375 264 20 370 295 300 390 130 2144 
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 محيد    يطرية لكفر لقافلة الب ا
 بالتعاون مع اجمللس القومي للشباب     

 4/7/2010-3من                                                   

    
  

 
 

    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 فلةمت فحصها وعالجها بالقا التي رضيةحلاالت املأهم ا
تــم عالج ــا كانــت بعــا العمليــات التي  حاالت الجراحية:أهم ال

ــ ل  ـعـ  ــ يرة وك ــة الي ـرارالجراحي ــرو والخـ ـروو والح يج الج الجـ
 والت اب األوتار.

التي تم عالج ا كانت أمراا  والمعدية: الباطنيةأهم األمراض 

ابة بالطفيليــات اإليــ  ليــة،ليات الداخبالطفي نحص ال  ائي، اإليابةال
د الفطرية، االلت ابــات ل والحراد وأمراا الجلخاية الحم الخارجية

 التنفسية،  وأمراا سوء ال ضم.

تم عالج ا كانت حاالت عدم الشياع   التي  هم حاالت التناسليات:أ

ــوالدة، الشــياع المتكــرر، تشــخيص ــد ال ــة بع العشــار،  لفتــرة طويل
. ووجود جسم أيفر يدياليد لرحموالت اب ا ق الرحمالت ابات عن

 المبيا.   على
 

 التي وردت للقافلة وتم منظرتها وعالجها بالمجان اجمالى عدد الحاالت 

 ماعز  جاموس  أبقار  صالتخص
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

جريح ورش وحقن ضد  ت
 ياتالطفيل

419 131 142 - 692 

 1169 114 241 232 609 االجمالى
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 آلتية:وقد قامت الحافلة بالخدمات ا

 االت المريضة بالمجان.يع الحفحص وعالج جم  •

 عمل مسح للمشاكل الحقلية البيطرية في القرى. •

حقلية وال ةعلميالخبرات الفلة من قرى التي زارتها القاهالي الإفادة أ •

 في كافة التخصصات.

والتطبيقية بين السادة أعضاء هيئة   برات العملية والعلميةتبادل الخ •

 التي زارتها القافلة.لبيطريين العاملين بالقرى التدريس واألطباء ا

إجراء العمليات الجراحية تحت الظروف الحقلية بهدف تشجيع  •

والمهارة   خبرةلهم ابها وإكسابللقيام الء العاملين بالحقل الزم 

 .لذلك

 

 

 القافلة الطبية البيطرية بقرية البليدة وبيتسا: 

 ي للشبابون مع اجمللس القومتعالبا                                 
                                                                                            10-11/7/2010 

 
 

 
  

  
 

  
 
 

 

 لة وتم منظرت ا وعالج ا بالمجانحاالت التي وردت للحافالي عدد الإجم

فصيلة  عزما 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 وليد انخفاض الخصوبةالت

وحقن ضد ورش  جريحت

 جيةالطفيليات الخار

108 37 57 21 1 260 

د الطفيليات تجريع ض

 الداخلية

80 59 54 39 1 323 

 1148 3 99 485 235 327 االجمالى
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 بقرية برطس أوسيمالطبية البيطرية  لة  القاف 
 رة والسكانيم العال ووزارة األسلبالتعاون مع وزارة التع                                    

                                                                                              25/10/2010   

                                       

 

 ظرتها وعالجها باجملانفلة ومت مناحلاالت التي وردت للقا  عدد  مجالإ

 ماعز  جاموس  أبقار  التخصص
 فصيلة خيلية

 جماليإ جمال

 11 -- 10 1 -- -- جراحية  وعملياتابات  إص

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

 81 9 18 21 16 17 أمراض باطنه ومعدية

 98 9 28 22 19 20 يــــــــــجمالإلا

 144 48 الة فردية  ح  x  3    دواجن ) قطع(

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

 284 يــــــــــجمالإلا
 

 احلاالت املرضية التي مت فحصها وعالجها بالقافلة أهم
: الجراحية الحاالت   عـالج وكـ ل ليـ يرة العمليات الجراحيـة ا بعا إجراء أهم 

 .العرج وحاالتالخراريج وو ورالج

مرا األ : الباطنيةض أهم  معدية التي تم عالج ا كانت اإليابة بالطفيليـات  وال

وبعا األمـراا  ،  وأمراا سوء ال ضميابة بالطفيليات الخارجية الداخلية، اإل

 .الوبائية المتوطنة

: التناسليات  ةلـ طوي شياع لفترةعدم ال تم عالج ا كانت حاالتالتي  أهم حاالت 

 اب الرحم.  لت ابات عنق الرحم والت او

 دواجن واألرانب للحاالت الواردة للحافلةتشخيص وعالج أمراا ال -

 ل الكوكسيدياعجول اقل من ستة اش ر بطفيإيابة معظم ال -

 إيابة األبحار والجاموس البال ة بطفيل البارمفستومم -

 يارديافيل الجي تعانى من ال زال بطإيابة الخيول الت -
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 ة  ــــ ة طبي ـــ قافل       

 الطبيعيية العالج لكباملشاركة مع                                  
 مشلت  و                                         

 صرف ادوية باجملان-عظام   -باطنة   -  طبيعيعالج                               
                                  

 27/8/2014-26من                                                              
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 ة  ــــ ة طبي ـــ قافل                                                  
                                                       

 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 السويس قافلة طبية لقناة السويس 

  
  

               

                      
                  

 
 



 

 البيئيةارة العامة للمشروعات داإل                                                                                                                                        
25 

  ة بقرية كفر حكيم ة بقرية كفر حكيم القافلة الطبية الشامل القافلة الطبية الشامل   
 2015  ــرنوفمبــــ 22                                         

مشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملتمع وتنمية مشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملتمع وتنمية امت اإلدارة العامة للامت اإلدارة العامة للقق
لقرية كفر حكيم وذلك يوم االحد املوافق  لقرية كفر حكيم وذلك يوم االحد املوافق    معة القاهرة بقافلة شاملة معة القاهرة بقافلة شاملة البيئة جباالبيئة جبا

2222 / /1111 / /51025102    ..  
  

  بالتعاون معبالتعاون مع
  

  ر ر بالتعاون معهد الليز بالتعاون معهد الليز     قافلة طبية قافلة طبية   ••
  كلية الطب البيطرى كلية الطب البيطرى     ن مع ن مع و و لتعا لتعا بيطرية با بيطرية با     قافلة قافلة   ••
  ض ض لتعاون مع كلية التمري لتعاون مع كلية التمري ة توعية با ة توعية با قافل قافل   ••
  قافلة رياض اطفال بالتعاون مع كلية رياض اطفال قافلة رياض اطفال بالتعاون مع كلية رياض اطفال   ••
  بية نوعية بية نوعية فنية بالتعاون مع كلية تر فنية بالتعاون مع كلية تر     قافلة قافلة   ••
قافلة حمو امية بالتعاون مع اهليئة العامة لتعليم  قافلة حمو امية بالتعاون مع اهليئة العامة لتعليم    ••

  الكبار الكبار 
  بيطرى بيطرى وية باجملان بشرى ، ووية باجملان بشرى ، وومت توزيع االدومت توزيع االد

  فال فال لالط لالط     دايا دايا مت توزيع همت توزيع هوو
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ة  جراح
عية  أو

  دموية

م   أطفال   باطنة  عظا
ء   نسا
  وتوليد 

حة   جرا
  عامة

أمراض  
  روماتيزمية 

58  147  338  550  59  45  62  

لك   مسا
  بولية

أمراض  
  صدرية 

أمراض  
  جلدية 

أمراض  
  ون عي

م    أورا
عالج  

  طبيعى 
  فم وأسنان 

55  101  190  710  106  40  53  

 شاملة القافلة الطبية ال
 فظة قنـــا مبحا

 2016فرباير   20:  17الفرتة من 
لقاهرة  قطاع الىت قامت بها جامعة ابية الطاركة واالعداد فى القافلة املش

العيىن وكلية طب الفم  طب قصر خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ) كلية
د القومى لعلوم ملعهالة وج الطبيعى وكلية الصيدسنان وكلية العالواال

 ومى لألورام (املعهد الق الليزر و
 ن معبالتعاو 

 ة مبحافظة قنــا  مديرية الشئون الصحي  •

 مع شركة قنا لالمسنت. وباألشرتاك   •
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أمراض باطنة  

ــ  ـــــة راح جلا ومعدية   ــــة تناسلـي

  7676  7979  124124 يلية فصيلة خ 
  6767  4444  148148 ر وجاموسأبقا

غنام وماعز    1515  8282  245245 أ
  33  33  77 مجال

  ــــــــ  ــــــــ  33 حيوانات منزلية 

 القافلة البيطرية
 مبحافظة قنـــا 

 2016ر  فرباي 20:  17الفرتة من 
قطاع   اهرةق ة الالىت قامت بها جامعالطبية فى القافلة  املشاركة واالعداد

 جبامعة القاهرة (لية الطب البيطرى  ) ك  مية البيئةخدمة اجملتمع وتن
 بالتعاون مع

 حافظة قنــا  مديرية الشئون الصحية مب •

 المسنت. ة قنا لع شرك وباألشرتاك م  •
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  تمان مبحافظة اجليـزة تمان مبحافظة اجليـزة بقريـة الشيخ عبقريـة الشيخ ع    القافلة الشاملة القافلة الشاملة 
 2016ــونيــو  ي  4

بقافلة بقافلة   ئة جبامعة القاهرةئة جبامعة القاهرةالبيالبيمع وتنمية مع وتنمية لبيئية بقطاع خدمة اجملتلبيئية بقطاع خدمة اجملتات اات اععمشرومشروقامت اإلدارة العامة للقامت اإلدارة العامة لل
  ..    61026102/ /   66/ / 44وذلك وذلك   الشيخ عتمان الشيخ عتمان شاملة  لقرية شاملة  لقرية 

  بالتعاون معبالتعاون مع
  عهد الليزر عهد الليزر تعاون م تعاون م بال بال قافلة طبية  قافلة طبية    ••
  لطب البيطرى لطب البيطرى قافلة بيطرية بالتعاون مع كلية اقافلة بيطرية بالتعاون مع كلية ا  ••
  تعاون مع كلية التمريض تعاون مع كلية التمريض قافلة توعية بال قافلة توعية بال   ••
  ن مع كلية رياض اطفال ن مع كلية رياض اطفال تعاو تعاو ل ل ل با ل با قافلة رياض اطفا قافلة رياض اطفا   ••
  نوعية نوعية     تعاون مع كلية تربية تعاون مع كلية تربية ال ال فلة فنية ب فلة فنية ب قاقا  ••
  يم الكبار يم الكبار قافلة حمو امية بالتعاون مع اهليئة العامة لتعل قافلة حمو امية بالتعاون مع اهليئة العامة لتعل   ••

  بشرى ، وبيطرى بشرى ، وبيطرى     باجملان باجملان ية  ية  ومت توزيع االدو ومت توزيع االدو 
 ومت توزيع هدايا لالطفال ومت توزيع هدايا لالطفال  •
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مخ و   أطفال  باطنة  عظام 

ـة  أعصاب  عالج   أسنان  ــة جراح  جلدـي
 طبيعى 

أنف و أذن  
 وحنجرة 

حاالت  
 رجة ح

112 55 58 1 61 45 15 1 45 1 

 

 محـام  حصـان  أغنام  أرانب  دواجن 

425 100 175 2 390 

  ب ب ـــار ـــار برأس غبرأس غالقافلة الطبية الشاملة  القافلة الطبية الشاملة  
 2016  ــرنوفمبــــ 5

تمع وتنمية تمع وتنمية ع خدمة اجملع خدمة اجملللمشروعات البيئية بقطاللمشروعات البيئية بقطا  عامةعامةللرة ارة اقامت اإلداقامت اإلدا
ــــق ــــق املوافاملواف    السبتالسبتوذلك يوم وذلك يوم     لرأس غاربلرأس غارب  امعة القاهرة بقافلة شاملة امعة القاهرة بقافلة شاملة البيئة جب البيئة جب 

55//1111//20162016    ..  

  معمعلتعاون  لتعاون  بابا
  كلية طب القصر العيىن كلية طب القصر العيىن   ••

  واألسنان واألسنان كلية طب الفم  كلية طب الفم    ••

  ج الطبيعى ج الطبيعى كلية العال كلية العال   ••

  التمريض التمريض     كلية كلية   ••

  معهد الليزر معهد الليزر   ••
  ى ى كلية الطب البيطر كلية الطب البيطر   ••
  رى ، وبيطرى رى ، وبيطرى يع االدوية باجملان بش يع االدوية باجملان بش توز توز     ومتومت

 



 

 البيئيةارة العامة للمشروعات داإل                                                                                                                                        
30 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

م  حة   جلدية   اطفال  عظا عالج    اسنان   جرا
لتمريض  طبيعى    ا

150  300  350  
40 + 

حاالت  5

تحويل 

  عمليات
145  140  101  

  بقريــة نكــــال بقريــة نكــــال ملة  ملة  القافلة الطبية الشا القافلة الطبية الشا 
 2016  ــرنوفمبــــ 19

خدمة اجملتمع وتنمية خدمة اجملتمع وتنمية   ة بقطاعة بقطاعيئييئيرة العامة للمشروعات البرة العامة للمشروعات البقامت اإلداقامت اإلدا
  السبتالسبتوذلك يوم وذلك يوم   ة لقريـــة نكــال ة لقريـــة نكــال البيئة جبامعة القاهرة بقافلة شاملالبيئة جبامعة القاهرة بقافلة شامل

  ..    01601622//1111//1919ــــق ــــق املوافاملواف
  

  تعاون معتعاون معبالبال
  

  صر العيىن صر العيىن كلية طب الق كلية طب الق   ••

  واألسنان واألسنان ية طب الفم  ية طب الفم  كلكل  ••

  ج الطبيعى ج الطبيعى لية العال لية العال كك  ••

  كلية التمريض كلية التمريض   ••

  كلية الطب البيطرى كلية الطب البيطرى   ••
  يطرى يطرى رى ، وب رى ، وب بش بش      توزيع االدوية باجملان  توزيع االدوية باجملان ومتومت
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  الوادى اجلديد الوادى اجلديد ببالقافلة الطبية الشاملة  القافلة الطبية الشاملة  

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

تنمية تنمية بقطاع خدمة اجملتمع وبقطاع خدمة اجملتمع و  يئيةيئيةببت الت القامت اإلدارة العامة للمشروعاقامت اإلدارة العامة للمشروعا
وذلك وذلك   دى اجلديد ) الداخلة (دى اجلديد ) الداخلة (حملافظة الواحملافظة الوا  ة شاملة ة شاملة جبامعة القاهرة بقافلجبامعة القاهرة بقافل  البيئةالبيئة

  ..    16162020//1212//11ـى ـى حتـحتـ  20162016//1111//2727لفرتة من لفرتة من اا  فىفى
  

  التعاون معالتعاون معبب
  

  كلية طب القصر العيىن كلية طب القصر العيىن   ••

  واألسنان واألسنان كلية طب الفم  كلية طب الفم    ••

  مريض مريض كلية الت كلية الت   ••

  ـة ـة دل دل كلية الصي كلية الصي   ••
  كلية الطب البيطرى كلية الطب البيطرى   ••
  ، وبيطرى ، وبيطرى     االدوية باجملان بشرىاالدوية باجملان بشرى    وزيع وزيع تتومت  ومت  
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 لقافلة خالل فرتة ا  ة ف األدوي ر بيان إحصائي بعدد احلاالت التي مت عالجها وص 
 (   الداخـلـــة مدينة    –يد  وادى اجلد حمافظة ال )  

 اإلمجال  اليوم الرابع  اليوم الثالث  اليوم الثانى  اليوم األول  التخصص 

 100 ليات مع 30 38 32 جراحة عامة

 317 90 105 101 21 رمد

 180 عمليات  95 53 32 عظام

 248 66 60 87 35 وحنجرة انف واذن  

 225 76 70 59 20 فال طأ

 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 اإلمجال 

    3  عمليات جراحية

    6  منظار باطنة

    3  منظار جراحى

 : اإلمجــال   يان الب

 .حالة 1749ل م  دواءليرف اعدد الحاالت التي تم عالج ا 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 أطفيـح بقرية أطفيـح ة  ة  القافلة الطبية الشامل القافلة الطبية الشامل 
 2016 ديسمرب 24

  ع وتنميةع وتنميةدمة اجملتمدمة اجملتممشروعات البيئية بقطاع خ مشروعات البيئية بقطاع خ قامت اإلدارة العامة للقامت اإلدارة العامة لل
  السبتالسبتوذلك يوم وذلك يوم   ححة أطفية أطفيلقريلقري  البيئة جبامعة القاهرة بقافلة شاملة البيئة جبامعة القاهرة بقافلة شاملة 

  ..    20162016//1111//2424ــــق ــــق املوافاملواف
  

  معمعبالتعاون  بالتعاون  
  

  طب القصر العيىن طب القصر العيىن لية  لية  كك  ••

  سنان سنان واأل واأل طب الفم  طب الفم  كلية  كلية    ••

  يعى يعى ج الطب ج الطب كلية العال كلية العال   ••

  كلية التمريض كلية التمريض   ••

  معهد الليزر معهد الليزر   ••
  كلية الطب البيطرى كلية الطب البيطرى   ••

  ى ى رى ، وبيطر رى ، وبيطر وزيع االدوية باجملان بش وزيع االدوية باجملان بش ومت تومت ت
 



 

 البيئيةارة العامة للمشروعات داإل                                                                                                                                        
34 

 

 

 

 

 

ـة  نساء وتوليد  أطفال  باطنة  عظام   ة ي ة صح توعي  عالج طبيعى  جلدـي

90 120 300 70 190 52 200 

 

غنــام  بقر   شر أ

36 30 250 

  بعرب العيايدة بعرب العيايدة فلة الطبية الشاملة  فلة الطبية الشاملة  القا القا 
 2017 يناير 28

ة ة تنميتنميووتمع تمع امة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملقامت اإلدارة العقامت اإلدارة الع
  السبتالسبتوذلك يوم وذلك يوم ة ة ة لقرية عرب العيايدة لقرية عرب العيايدململرة بقافلة شارة بقافلة شاالبيئة جبامعة القاهالبيئة جبامعة القاه

  ..    20172017//11//2828ــــق ــــق املوافاملواف

  ععبالتعاون مبالتعاون م
  كلية طب القصر العيىن كلية طب القصر العيىن   ••

  سنان سنان واأل واأل الفم  الفم  كلية طب  كلية طب    ••

  ج الطبيعى ج الطبيعى كلية العال كلية العال   ••

  كلية التمريض كلية التمريض   ••

  معهد الليزر معهد الليزر   ••
  طرى طرى كلية الطب البي كلية الطب البي   ••

  ى ى ر ر وبيط وبيط ومت توزيع االدوية باجملان بشرى ،  ومت توزيع االدوية باجملان بشرى ،  
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  ــد ــد دي دي بالوادى اجلبالوادى اجلملة  ملة  فلة الطبية الشا فلة الطبية الشا القا القا 
  ) اخلارجـــة () اخلارجـــة (

9   :11  /2   /2017 
مع وتنمية مع وتنمية يئية بقطاع خدمة اجملتيئية بقطاع خدمة اجملتقامت اإلدارة العامة للمشروعات البقامت اإلدارة العامة للمشروعات الب

الفرتة من  الفرتة من  فى فى وذلك  وذلك  ة لقرية عرب العيايدة  ة لقرية عرب العيايدة  البيئة جبامعة القاهرة بقافلة شاملالبيئة جبامعة القاهرة بقافلة شامل
  ..      20172017//22//1111حتــى حتــى   20172017//1111//99

  معمع    بالتعاون بالتعاون 
  

  طب القصر العيىن طب القصر العيىن     كلية كلية   ••

  سنان سنان واأل واأل ية طب الفم  ية طب الفم  كلكل  ••

  بيعى بيعى ج الط ج الط كلية العال كلية العال   ••

  كلية التمريض كلية التمريض   ••

  معهد الليزر معهد الليزر   ••
  كلية الطب البيطرى كلية الطب البيطرى   ••
  يطرى يطرى بشرى ، وب بشرى ، وب     توزيع االدوية باجملان توزيع االدوية باجملان ومت  ومت  
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 قافلة ل اخالل فرتة    مت عالجها وصرف األدوية   بيان إحصائي بعدد احلاالت التي 
ــ مدينة    –يد  وادى اجلد حمافظة ال )    (   ـة اخلارج

 خصص الت 
 يوم األول لا

9/2 /2017 
 اليوم الثانى 

10 /2 /2017 
 اليوم الثالث 

11 /2 /2017 
 اإلمجال 

 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 ال أطف 
 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 فرتة القافلة التي    ات لي العم إحصائي بعدد    ان يب

 عينات جلد للفحص  فم و أسنان  مسالك  أنف و أذن  رمــد 

10 1 2 3 4 

 فرتة القافلة   الل ت خ ري أج التي    الندوات التثقيفية بيان إحصائي بعدد  

 عدد احلاضرين عدد الندوات 

2 102 
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 باطنـة  عظام 
أمراض  
 ة متوطن 

ساء  ن
 وتوليد 

ـة  ة دي جل اطفال  اسنان  صدرـي
عالج  

 طبيعى 
 رمــد 

51 94 22 82 230 195 46 105 112 160 

ق  ق  زنيـن ببوال زنيـن ببوال فلة الطبية الشاملة  فلة الطبية الشاملة  القا القا 
  الدكرور الدكرور 

 2017 يناير 28
مع وتنمية مع وتنمية جملتجملتاادمة دمة دارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خ دارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خ قامت اإلقامت اإل
  السبتالسبتوذلك يوم وذلك يوم العيايدة العيايدة   ة لقرية عربة لقرية عربقافلة شاملقافلة شاملامعة القاهرة بامعة القاهرة بالبيئة جب البيئة جب 

  ..    20172017//11//2828ــــق ــــق املوافاملواف
  لتعاون معلتعاون معبابا

  

  قصر العيىن قصر العيىن كلية طب ال كلية طب ال   ••

  سنان سنان واأل واأل كلية طب الفم  كلية طب الفم    ••

  ج الطبيعى ج الطبيعى كلية العال كلية العال   ••

  كلية التمريض كلية التمريض   ••

  معهد الليزر معهد الليزر   ••
  الطب البيطرى الطب البيطرى كلية  كلية    ••

  وبيطرى وبيطرى ى ،  ى ،  ر ر ن بش ن بش ومت توزيع االدوية باجملا ومت توزيع االدوية باجملا 
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  احات البحرية احات البحرية الو الو ببطبية الشاملة  طبية الشاملة  فلة الفلة الالقا القا 
21   :23  /7   /2017 

ة ة نمية البيئنمية البيئبقطاع خدمة اجملتمع وتبقطاع خدمة اجملتمع وتقامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية قامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية 
فى الفرتة من فى الفرتة من وذلك وذلك ة لقرية عرب العيايدة ة لقرية عرب العيايدة جبامعة القاهرة بقافلة شاملجبامعة القاهرة بقافلة شامل

  ..    20172017//77//2323إلـى إلـى   77201201//77//2121

  بالتعاون معبالتعاون مع
  

  طلبـــة طلبـــة ى ال ى ال ـ ـ تشفـ تشفـ مسمس  ••

  سنان سنان واأل واأل م  م  كلية طب الف كلية طب الف   ••

  ج الطبيعى ج الطبيعى ة العال ة العال كليكلي  ••

  التمريض التمريض     كلية كلية   ••
  كلية الطب البيطرى كلية الطب البيطرى   ••

  بشرى ، وبيطرى بشرى ، وبيطرى     ومت توزيع االدوية باجملان ومت توزيع االدوية باجملان 
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 قافلة ال   رتة ل فخال   ائي بعدد احلاالت التي مت عالجها وصرف األدوية بيان إحص 

 ـــة (ـات البحري ـ الواح   –حمافظــة اجليـــزة  )  

 التخصص 
 اليوم األول 

21 /7 /2017 
 نى ا اليوم الث 

22 /7 /2017 
 ثالث اليوم ال 

23 /7 /2017 
 اإلمجال 

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

ــ   140 50 50 40 ة جراحـــة  عامـ
 184 54 72 58 أطفــــال 
 195 75 78 42 عظـــام 

ــى   64 16 35 13 عـــالج طبيـع
ـــة   224 97 94 33 جلدـي

 1064 364 429 271 ى إمجالــ 

 أجريت خالل فرتة القافلة التي    العمليات بيان إحصائي بعدد  

 جراحة عامة فم و أسنان 

3 2 

 أجريت خالل فرتة القافلة ي  الت   يفية الندوات التثق بيان إحصائي بعدد  

 احلاضريند  عد عدد الندوات 

2 170 
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  ــارب ــارب برأس غبرأس غطبية الشاملة  طبية الشاملة  فلة الفلة الالقا القا   
21   :22  /2   /2019 

ة  ة  نمية البيئنمية البيئبقطاع خدمة اجملتمع وتبقطاع خدمة اجملتمع وتيئية  يئية  قامت اإلدارة العامة للمشروعات البقامت اإلدارة العامة للمشروعات الب
فى الفرتة من  فى الفرتة من  وذلك  وذلك    ربربملدينة رأس غاملدينة رأس غاة ة لقاهرة بقافلة شامللقاهرة بقافلة شاملعة اعة اممجباجبا
  ..    20192019/ /   22/ /   2323إلـى  إلـى      20192019//22//2121

  بالتعاون معبالتعاون مع
  

  ىن ىن كلية طب القصر العي كلية طب القصر العي   ••
  سنان سنان واأل واأل م  م  كلية طب الف كلية طب الف   ••

  ج الطبيعى ج الطبيعى كلية العال كلية العال   ••

  كلية الطب البيطرى كلية الطب البيطرى   ••
  ى ، وبيطرى ى ، وبيطرى بشر بشر     ومت توزيع االدوية باجملان ومت توزيع االدوية باجملان 
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  ىت ىت مبدين مبدين طبية الشاملة  طبية الشاملة  فلة الفلة الالقا القا 
  يب وشالتي يب وشالتي حالحال
2   :5  /5   /2019 

بقطاع خدمة اجملتمع بقطاع خدمة اجملتمع وعات البيئية وعات البيئية اإلدارة العامة للمشراإلدارة العامة للمشر  قامتقامت
اليب اليب ملدينىت ح ملدينىت ح ة ة ة جبامعة القاهرة بقافلة شاملة جبامعة القاهرة بقافلة شاملنمية البيئنمية البيئوتوت

  ..      20192019//55//55إلـى إلـى     20192019//55//22فى الفرتة من  فى الفرتة من  وذلك  وذلك    ييوشالتوشالت
  بالتعاون معبالتعاون مع

  

  يىن يىن قصر الع قصر الع ية طب ال ية طب ال كلكل  ••

  سنان سنان واأل واأل م  م  كلية طب الف كلية طب الف   ••

  ج الطبيعى ج الطبيعى العال العال لية  لية  كك  ••

  ة ة ــ ــ كلية الصيدل كلية الصيدل   ••
  ة الطب البيطرى ة الطب البيطرى كليكلي  ••

  بشرى ، وبيطرى بشرى ، وبيطرى     زيع االدوية باجملان زيع االدوية باجملان ومت توومت تو
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  ــم ــم ي ي ر حكر حكــ ــ بكف بكف طبية الشاملة  طبية الشاملة  فلة الفلة الالقا القا 
29   /10  /2019 

ة ة ئئنمية البينمية البيبقطاع خدمة اجملتمع وتبقطاع خدمة اجملتمع وتقامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية قامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية 
  ..    20192019//1010//2929فى فى وذلك  وذلك    ممحكيـحكيـ    كفركفرلقريـة لقريـة ة ة جبامعة القاهرة بقافلة شاملجبامعة القاهرة بقافلة شامل

  معمعبالتعاون  بالتعاون  
  

  يىن يىن قصر الع قصر الع كلية طب ال كلية طب ال   ••

  سنان سنان واأل واأل م  م  كلية طب الف كلية طب الف   ••

  ج الطبيعى ج الطبيعى كلية العال كلية العال   ••

  كلية التمريـض كلية التمريـض   ••

  ة ة ــ ــ كلية الصيدل كلية الصيدل   ••
  كلية الطب البيطرى كلية الطب البيطرى   ••

  بشرى ، وبيطرى بشرى ، وبيطرى     ومت توزيع االدوية باجملان ومت توزيع االدوية باجملان 
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   هلا   ا وصرف األدويةاالت التي مت عالجه حل عدد اببيان إحصائي  

حة  باطنة أنف و أذن  لك بولية  صدرية  جلدية  جرا ء وتوليد  أطفال مسا  أسنان  نسا

26 80 15 77 75 20 85 50 110 

 هلا   بيان إحصائي بعدد احلاالت التي مت عالجها وصرف األدوية

 طب األسنان 

110 

 للتوعية  الب لط ا و األطفال والطالبات  بيان إحصائي بعدد  

   حكيم االبتدائية  مدرسة                        روضة مدرسة كفر حكيم مدرسة كفر حكيم االعدادية  ة ي مدرسة كفر حكيم االعداد

 تلمي   100 طفل 50 طالب 200 طالبة 150

 الفئات املستفيدة من التوعيةبيان إحصائي بعدد  

   مدرسات املدارس أمهات االطفال  املستشفى 

 مدرسة 20 سيدة  60 فرد  300    

 هلا  التي مت عالجها وصرف األدوية   البيطريــة   بيان إحصائي بعدد احلاالت 

ر  غنام  جاموس و أبقا  جتريـع  رش دواجن  دواب أ

46 32 36 1200 495 400 
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  بنكـــــال بنكـــــال ة  ة  طبية الشامل طبية الشامل فلة الفلة الالقا القا   

  
19   /11  /2019 

ة ة نمية البيئنمية البيئجملتمع وتجملتمع وتبقطاع خدمة ابقطاع خدمة امة للمشروعات البيئية مة للمشروعات البيئية العاالعا  قامت اإلدارةقامت اإلدارة
  ..    20192019//1111//1919فى فى وذلك  وذلك    ال ال ة نكـــة نكـــــــلقريلقرية ة جبامعة القاهرة بقافلة شاملجبامعة القاهرة بقافلة شامل

  بالتعاون معبالتعاون مع
  

  يىن يىن قصر الع قصر الع كلية طب ال كلية طب ال   ••

  سنان سنان واأل واأل م  م  كلية طب الف كلية طب الف   ••

  ج الطبيعى ج الطبيعى كلية العال كلية العال   ••

  ة ة ــ ــ كلية الصيدل كلية الصيدل   ••
  ة التمريـض ة التمريـض كليكلي  ••

  ، وبيطرى ، وبيطرى شرى  شرى  ب ب     ومت توزيع االدوية باجملان ومت توزيع االدوية باجملان 
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   هلا   بيان إحصائي بعدد احلاالت التي مت عالجها وصرف األدوية

حة  باطنة أنف و أذن  لك بولية  رية دص بيعى ط ج  عال جلدية  جرا ء وتوليد  أطفال مسا  نسا

52 102 10 100 16 25 30 152 47 

 

 

 هلا    بيان إحصائي بعدد احلاالت التي مت عالجها وصرف األدوية

 طب األسنان 

85 

 

 

 للتوعية  والطالب  األطفال والطالبات  بيان إحصائي بعدد  

 مدرسة نكــال الثانوية 

 طالبة 100

 

 دة من التوعية  املستفي   فئات ل اعدد  بيان إحصائي ب

   مدرسات املدارس أمهات االطفال  املستشفى 

 مدرسة 20 سيدة  60 فرد  619    
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  مبدينىت مبدينىت     طبية الشاملة طبية الشاملة فلة الفلة الالقا القا   
  حاليب وشالتي حاليب وشالتي 

5   :8  /12   /2019 
ة ة نمية البيئنمية البيئبقطاع خدمة اجملتمع وتبقطاع خدمة اجملتمع وتقامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية قامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية 

الفرتة الفرتة   فىفىوذلك وذلك   و أبو رمادو أبو رماد  يياليب وشالتاليب وشالتح ح   ننملدملدة ة جبامعة القاهرة بقافلة شاملجبامعة القاهرة بقافلة شامل
  ..    20192019//1212//88إلـى إلـى     20192019//1212//55من من 

  ون معون معلتعا لتعا اابب
  

  يىن يىن قصر الع قصر الع كلية طب ال كلية طب ال   ••

  سنان سنان واأل واأل م  م  طب الف طب الف كلية  كلية    ••

  ج الطبيعى ج الطبيعى العال العال     كلية كلية   ••

  ة ة ــ ــ كلية الصيدل كلية الصيدل   ••
  ية التمريـض ية التمريـض كلكل  ••
  كلية الطب البيطرى كلية الطب البيطرى   ••

  بشرى ، وبيطرى بشرى ، وبيطرى     ومت توزيع االدوية باجملان ومت توزيع االدوية باجملان 
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 هلا   يان إحصائي بعدد احلاالت التي مت عالجها وصرف األدويةب

حة  باطنة أذن أنف و   لك بولية  صدرية  جلدية  جرا  أسنان  يد ل وتو   ءنسا أطفال مسا

26 80 15 77 75 20 85 50 110 

 هلا   إحصائي بعدد احلاالت التي مت عالجها وصرف األدوية  ان بي

 طب األسنان 

110 

 للتوعيةوالطالب  األطفال والطالبات  بيان إحصائي بعدد  

   حكيم االبتدائية  رسة مد                        روضة مدرسة كفر حكيم مدرسة كفر حكيم االعدادية  مدرسة كفر حكيم االعدادية 

 تلمي   100 طفل 50 طالب 200 طالبة 150

 الفئات املستفيدة من التوعيةبيان إحصائي بعدد  

   مدرسات املدارس أمهات االطفال  املستشفى 

 مدرسة 20 سيدة  60 فرد  300    

 
 هلا   التي مت عالجها وصرف األدوية   يـة البيطر   بيان إحصائي بعدد احلاالت 

غنام  بقار أ جاموس و    جتريـع  رش دواجن  دواب أ

46 32 36 1200 495 400 
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