
 تقرير
 بطنطا  حسن حسيبشارع ب عن القافلة الطبية لدار السعادة للمسنين

 5/01/6102يوم األربعاء الموافق 
****** 

    مكان القافلة :

 دار السعادة للمسنين بشارع حسن حسيب بطنطا .

 الجهات المشاركة في القافلة :

مديرية الشئون اإلجتماعية بالغربية وكلية  قامت بها اإلدارة العامة لمشروعات البيئة بالجامعة بالتنسيق مع

 . الطب

 عمال القافلة :أبداية 

تحرك الميكروباص من أمام قاعة الؤتمرات بالجامعة إلي مقر القافلة في تمام الساعة العاشرة والنصف 
 بصحبة كل من :  5/01/6102صباح يوم األربعاء الموافق 

 لشئون خدمة المجتمع وتنميةلمنعم سالمة   ) وكيل كلية الطب . السيدة  األستاذ الدكتور / مي محمد عبد ا0
 البيئة (                                                                     

 دية أستاذ بقسم الجل       . السيد األستاذ الدكتور / نهي ضغيم     6
 باطنة اذ الباطنة بكلية الطب الأست     . السيد األستاذ الدكتور / ياسر عبد الرؤؤف    3
          الطب بكلية الروماتيزم  أستاذ        السعدنى. السيد األستاذ الدكتور / حنان 4
 

 بحضور كال من :  06/01/6102تم إستكمال القافلة يوم األربعاء الموافق 
 بكلية الطب هضميالجهاز الأستاذ جراحة الخضراوى           . السيد األستاذ الدكتور / أسامة 0

 بكلية الطب أستاذ النفسية والعصبية                 عيسى. السيد األستاذ الدكتور / مي 6
 القائم بإفتتاح القافلة :

قامت السيدة األستاذ الدكتور / مي عبد المنعم سالمة )وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ( 
 أبو شعبان ) مدير عام مشروعات البيئة ( بإفتتاح القافلة .والسيد الدكتور / أحمد علي 

 التخصصات المشاركة في القافلة :

 نفسية وعصبية –جراحة   -جلدية  –صيدلة  –طب طبيعي وروماتيزم  –باطنة  –قلب 

 الحاالت الطبية التي تم عالجها بالقافلة :

التي تم تحويلها في بعض التخصصات حالة بدار المسنيين بخالف بعض الحاالت  33تم الكشف علي  -
 للمتابعة وعمل الفحوصات الدقيقة بالمستشفيات الجامعية بطنطا .

 تم تغطية القافلة إعالميا من خالل العالقات العامة بالجامعة . -
 تم التوثيق بالصور . -

 بالقافلة : التي تم صرف إعانات لها الحاالت 

  0حاالت بدار المسنين وتم الصرف لكل حالة  عدد 01بالغربية بإختيار قامت مديرية الشئون اإلجتماعية 

 ( بنطلون شتوي .6جنيه ) مائتي جنيه (+ عدد )611)واحد بطانية ( + 

 السادة األطباء واإلداريين المشاركين في القافلة :



 . السيدة  األستاذ الدكتور / مي محمد عبد المنعم سالمة 1

 / نهي ضغيم     . السيد األستاذ الدكتور6
 . السيد األستاذ الدكتور / ياسر عبد الرؤؤف   3
  . السيد األستاذ الدكتور / حنان السعدنى4
 . السيد األستاذ الدكتور / أسامة الخضراوى5
 . السيد األستاذ الدكتور / مي عيسى       2
 . السيد الدكتور / أحمد علي أبو شعبان 7
  . السيد / عادل إبراهيم الديبة8
 . السيد / محمد عبد العزيز غازي 3

 . السيد / مصطفي عبد الوهاب الجميل 01
 . السيدة /  أية عيد محمد رزين00
 

 
 
 

   
 


