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 مبادرة  

 لسيد رئيس الجمهورية  ا

ــ عب   سى  ـــاح السي ـــــد الفت ــ

 ( ة ــــــــــريمـــــاة ك ــــــــــحي )

   الريف المصرى  لتنمية قرى  
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 رعاية تحت
 

         

 القاهرة  جامعة رئيس

 

 

 

 

 م عاوإشـــــراف 

 نائب رئيس الجامعة

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
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 وإشـــــراف  

      

 العيني  القصر طب كلية وكيل

 

      

 البيطــرى لية الطب ل كوكي
 

 الورام المعهد القومى ل وكيل

 

   /     

 المبكـــرة  للطفولــة التربيــة كلية وكيل

 

   /      

 طبيعىال عالجال  كلية وكيل

 

   

 التمريض  ةكلي وكيل

 

 الصيدلة  كلية وكيل
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 إشـــــراف إداري وتنفيذي  

 من جامعة القاهرة 

       

 البيئة  ةوتنمي المجتمع خدمة بقطاع البيئية اتالمشروع عام مدير

 

  



6 
 

كريمة(  )حياة  السيسى  الفتاح  عبد  الجمهورية  رئيس  السيد  مبادرة  إطار  فى 

المصرلتنمية   الريف  الجامعةى  قرى  رئيس  الدكتور  االستاذ  السيد  رعاية  ، وتحت 

خدمة   لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  الدكتور  األستاذ  للسيد  العام  المجتمع  واالشراف 

البيئة الم  قام  ؛وتنمية  خدمة  اقطاع  وتنمية  بمشاركة  جتمع  من  لبيئة  كليات بعض 

كلية    -كلية التمريض    -المعهد القومى لالورام    –)كلية طب قصر العينى  :  الجامعة

 -كلية طب االسنان    -كلية الطب البيطري    -كلية التربية للطفولة المبكرة    -الصيدلة  

ف و ينة الص مجلس مد  رئيسمع  التنسيق  ( وبكلية الزراعة    –  الطبيعىكلية العالج  

المحلية   الوحدة  الجيزة  مدير  القافلة  لبمحافظة  عمل  موقع  للكشف  بالقرية  تحديد 

االدوية مع    .مجانبال  وصرف  بالتعاون  وتعاطى  وايضا  االدمان  مكافحة  صندوق 

يوم االثنين الموافق    سى بمدينة الصف  تنفيذ قافلة شاملة لقرية الديم تم  ؛  المخدرات  

 التالية :   اتتخصصوفقا لل ،2021مارس  22

، ،جراحة، روماتيزم    )باطنة، اطفال ، عظام ، طب أسرة ، نساء  كلية الطب ➢

 . ( رمد

 المعهد القومى لالورام )كشف وتوعية(  ➢

التمريض ➢ الضغط    كلية  سكر)قياس  لمكافحة    ،  توعية  ، رونا  وكال  فيروس ، 

   .(للكشف المبكر االورامتوعية توزيع نشرات و

 كلية طب االسنان. ➢

 .دلة كلية الصي  ➢

 .كلية عالج طبيعى  ➢

  .كلية الطب البيطرى ➢

توعية االطفال بالنظافة )تنمية مهارات االطفال،    كلية التربية للطفولة المبكرة ➢

 . الشخصية(

 مشكالت زراعية (.الحل ندوة توعية  لكلية الزراعة ) ➢

)لتوعية شباب القرية ضد مخاطر    صندوق مكافحة االدمان وتعاطى المخدرات ➢

م  االدمان واطفال وسابق،  لسيدات  توعية   ، القرية  القدم الطفال  كرة  شباب ة 

 .(القرية
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 -الخدمات اآلتية :بتقديم  وقد قامت القافلة 

 صرفها بالمجان للحاالت المرضية.لشراء األدوية للقافلة باالمر المباشر  ➢

الساعة  االسادة  تجمع   ➢ تمام  فى  القافلة  امام    8:00عضاء  مبنى  صباحا 

 . صباحاونصف   ى تمام الساعة العاشرةللقرية ف تم الوصول و  القبة

 .وصرف العالج بالمجانالحاالت المرضية الكشف على جميع تم  ➢

 عمل ندوة ➢

 . لمواجهة خطر فيروس الكورونا لتوعية البيئية والنظافة الشخصيةل  ➢

 . توعية للكشف المبكر لالورام ➢

 . رةعلى صحة واالس اوتأثيره  توعية صحية للمرأة عن الصحة اإلنجابية ➢

 قامت الطفولة المبكرة بزيارة مدرسة الديمسى االبتدائية المشتركة. ➢

 . لقاء مع مدير المدرسة وبعض المدرسين وبعض اولياء االمور  تم عمل  ➢

 عمل تصور عن وجود مكان لحجرة المدير وحجرة المدرسين بالمدرسة .  ➢

 . مجموعة من االنشطة  ➢

   )بسكويت وحلويات( ةمدرسة القريالطفال  وتوزيع بعض الهدايا الرمزية ➢

 تعليم بعض االلعاب لتنمية مهارت االطفال .   ➢

عن    ➢ كورونا  وفيروس  الشخصية  النظافة  عن  معلومات  بعض  وتوصيل 

 طريق االرجوز . 

 رسم على وجوه بعض االطفال .   ➢

 توزيع كراسات علب الوان على أطفال المدرسة.   ➢

 تم توزيع كمامات. ➢

 . تم توزيع جل مطهر  ➢

 الفم واالسنان. حة  مكتوبة للعناية بص تم توزيع إرشادات  ➢



8 
 

 تم توزيع معجون وفرش اسنان .  ➢

 توزيع نشرات للتوعية للكشف المبكر لسرطان الثدى.  ➢

التوعية  ➢ تم   ، بالمنطقة  المزارعين  تواجهة  التى  )المشاكل  الزراعة  كلية 

 واالرشاد لخطة الدولة لطرق الرى بالتنقيط لتوفير المياة الزراعية (.

طفال وشباب القرية عن مخاطر االدمان وعية لسيدات واتم عقد حلقات ت  ➢

 وتعاطى المخدرات. 

 تم توزيع نشرات توضح مخاطر االدمان.  ➢

 

  



9 
 

 : بمالحظاتهم كالتالى لسادة اعضاء القافلةقد أبدى او

 من حيث االيجابيات:اوال : 

 .القافلة من حيث التنظيم كانت ممتازة ➢

  بالقافلة.  التدريس اعضاء هيئة  بينوكذلك التنسيق والمشاركة  ➢

وتجهيز  واالهالى من خالل  القافلة من حيث استقبال مجلس المدينة   ➢

االطباء لعمل  المستلزمات  وتجهيز  العمل  الكشف   مكان  وحجرات 

 كانت ممتازة.

 تبليغ اهلى القرية والقرى المجاورة مما كان للحضور اثر بالغ. ➢

 ة باتخاذ لى القريامعاونين ومنظمين من مجلس المدينة واهتجهيز   ➢

االجراءات االحترازية مما ادى الى سهولة التعامل و تقديم الخدمة  

 بقدرة فائقة . 

 . مثل هذه القوافل  تكراررغبة االهالى فى  ➢

 من حيث السلبيات: ثانيا : 

 .  المادية والبشرية االمكانيات  لصحيةالقرية وحدة تفتقر  ➢

 افتقار االهالى للوعى الصحى والبيئى.  ➢

 التوصيات: 

 لنظافة الشخصية . باهمية اتوعية اهالى القرية على  العمل ➢

 .واالمكانات البشرية الالزمةصحية   وحدهتجهيز  ➢
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 105 اطفال

 100 طب االسرة 

 35 عظام وعالج طبيعى 

 140 رمد 

 56 روماتيزم 

 10 اورام

 127 اسنان

 300 قياس السكر والضغط

 113 باطنة 

 30 نساء

 30 جراحة 

 

 حالة  20 تحويالت للقصر العينى •

  

 بيان إحصائى بعدد الحاالت التى تم عالجها وصرف األدوية لها 
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 25 ندوة حول مشكالت الرى  

 100 ندوة عن االكتشاف المبكر للسرطان

 100 توعية عن فيروس كورونا 

 175 ندوة عن مكافحة االدمان والتعاطى

 50 والتعاطى  االدمانلمكفحة  ندوة الطفال القرية 

 تلميذ  100 بالسلوكيات الحميدةتوعية االطفال 

 

 

  

 بيان إحصائى بعدد الفئات المستفيدة من التوعية 
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 جمال فصيلة خيلة ماعز واغنام  جاموس ابقار  التخصص 

اصابات  

وعمليات  

 جراحية

30 34 32 22 118 

توليد وانخفاض  

 الخصوبة
75 60 15 3 153 

امراض باطنة 

 ومعدية
68 38 166 13 285 

 556 38 213 132 173 االجمالى

 

 

قطيع 20×  15 اجن دو   

قطيع 10×  15 ارانب  -اوز  -حمام   -بط    

 االجمالى 450

 

  1006  ا تم تنفيذة بقافلة الطب البيطرىاجمالى م ➢

الطفيليات   ➢ ضد  الداخلية  الطفيليات  ضد  ترجيعها  تم  التى  الحاالت  جميع 

 الخارجية 

عدد ➢ بتجريع  بالجيزة  البيطرى  الطب  مديرية  الطفيليات  200قامت  ضد 

 الحيوانات الكبيرة  من 350عدد   الداخلية وكذلك رش

 

 

 بيان احصائى بعدد الحاالت البيطرية
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 الديسمى وتوابعها )عرب القيمعى(  –كشف بأسماء السادة أعضاء قافلة الصف 

 ( 22/3/2021)االثنين 

 

 مالحظات / الوظيفة  التخصص الكلية / اإلدارة االسم  م

  مية البيئة وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتن المعهد القومى لالورام طارق خيرى محمود صابر دأ. 1
  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  التمريض أ.د.حنان ابراهيم عبدالعزيز 2
  استاذ بيولوجيا األورام المعهد القومى لالورام أ.د.عبير مصطفى عشماوى 3
  قسم االكتشاف المبكر زميل ب المعهد القومى لالورام د. داليا أحمد أبو العزم  4
  جراحة  الطب األنصارىمحمد  د/ أحمد  5
  جراحة  طبال عبدهللا د/ فادى موريس 6

  امراض باطنة طبال د/ شادى أحمد رامز  7
  امراض باطنة طبال د/ هبه يوسف محمد  8
  طب االسرة  طبال د/ مرفت محمود شحاته  9

  طب األسرة  طبال د/ شروق أسامة محمد 10

  عظام  طبال مود عبدالحميد مدبولىمح /د 11

  اطفال طبال د/ رنا محمد رمضان 12

  اطفتال طبال د/ ميرنا عادل عزيز  13
 معتذر  نساء  طبال د/ محمد صبحى الشحات 14
  نساء  طبال د/ أحمد حسن بدوى  15

  روماتيزم  طبال احمد  د/ ساره عاطف 16

  روماتيزم  طبال محمد  د/ إسراء خالد 17

  رمد الطب د/ حسام الدين فرج عبدالحليم 18

  رمد الطب د/ نيفين لطفى محمد عبدالقادر 19

 معتذرة  صدرية  الطب د/ أفنان نبيل فتحى 20

   طبيعى العالج ال د/ أحمد محمد سيد الشناوى 21

   الصيدلة  د/ أحمد عاطف ناصر  22

   الصيدلة  د/ محمد سيد على  23

  جراحة الفم طب األسنان  ن د/ حسين حاتم عبدالرحم 24

  جراحة تالفم  طب األسنان  محمد أشرف أحمد د/  25

  اسنان االطفال طب األسنان  د/ محمود محمد حسن 26

  جراحة الفم طب االسنان  د/ محمد لطفى احمد 27

  نائب زائر بالكلية طب األسنان  د/ عبدهللا محمد حسن 28

 معتذرة   نان طب األس د/ شيماء أحمد إبراهيم حسين 29

  تمريض  طب األسنان  أ/ ناصف كمال ناصف 30

  عامل طب األسنان  أحمد محمد على 31

  سائق  طب األسنان  محمد خليفة محمد  32

   التمريض د/ أحمد عبدالرحمن حسن  33

   تمريضال منال محمد الصاوىد/  34

   تمريضال لمياء سعد عبدهللا د/  35

   يضتمرال شيماء على حامدد/  36

   تمريضال سماح عثمان على د/  37

   تمريضال خضراء محمد موسىد/  38

 معتذرة   تمريضال منى عبدالكريم حجازى د/  39

   تمريضال عبير طه أحمد د/  40

   الطب البيطرى د/ هيثم عبدالسعيد 41
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 الديسمى وتوابعها )عرب القيمعى(  –كشف بأسماء السادة أعضاء قافلة الصف 

 ( 22/3/2021)االثنين 

 

 مالحظات / الوظيفة  التخصص الكلية / اإلدارة االسم  م

   الطب البيطرى هند محسند/  42

   الطب البيطرى د/ سما جالل 43

   الطب البيطرى حمامة ابراهيمد/  44

   الطب البيطرى د/ محمد مصطفى بحر  45

   الطب البيطرى د/ منة هللا عطية 46

   الطب البيطرى د/ مصطفى جمال 47

  ارشاد زراعى  الزراعة  د/ رضا حسنى إبراهيم  48

 معتذر   الزراعة  د/ أحمد سعيد عبدهللا 49

   الزراعة  أحمد  د/ طه عدلى 50

   الطفولة المبكرة بكرى فراج عبيرأ.د/  51

   الطفولة المبكرة هاجر عمر محمد 52

   الطفولة المبكرة رغدة أحمد  53

   الطفولة المبكرة يمنى هشام صفوت  54

   الطفولة المبكرة سلمى مصطفى 55

   الطفولة المبكرة سوسن عنبر 56

   مكافحة اإلدمان أ/ ماهر عالء الدين  57

   مكافحة اإلدمان عبدالرحمن  يمأحمد إبراهأ/  58

   مكافحة اإلدمان محمد أ/ محمد خالد 59

   مكافحة اإلدمان أ/ محمد مدحت  60

   مكافحة اإلدمان قرنى أ/ مصطفى أحمد 61

   المشروعات البيئية أ/ محمد عبدالمجيد عبدربه  62

   المشروعات البيئية أ/ محمد محمود توفيق  63

   المشروعات البيئية عمرو محمد طهأ/  64

   المشروعات البيئية أ/ أحمد سياج أحمد 65

   المشروعات البيئية الشاذلى محمود أ/ أحمد ممدوح 66

   الطب البيطرى محمد محيى أ/ أسامة 67

   كلية الطب محمد محمود أ/ محمد حامد 68

  مصور إدارة الجامعة  أ/ على حامد  69

  مصور البيطرى الطب ذكرى أبوسريعرزق أ/  70

  سائق  إدارة الجامعة  محمود ممدوح الشاذلى 71

  سائق  كلية الزراعة  عزت السيد عبدالعزيز حمودة 72

   المشروعات البيئية محمدى طه سيد 73

 محمد أحمد على /أ                                                                

 

 المشروعات البيئية ة العامة االدارمدير عام                                                 

 

 


