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القوافل  
 الطبية 

43 10750000 39   9750000 4 1000000 
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القوافل  
 البيطرية 

41 615000 34   510000 7 105000 
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القوافل  
 الزراعية 

13 130000 8 80000 5 50000 
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القوافل  

 االجتماعية 
 )مساعدات( 

52 1560000 40 1200000 12 360000 
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القوافل  
 40000 4 60000 6 100000 10 الرياضية 

القوافل   6
 110000 11 300000   30 410000 41 التوعوية 

 1665000 43 11900000 157 13565000 200 اإلجمالى

 النسبة المئوية 
 100 % 88 % 12 % 
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أواًل: القوافل الشاملة
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 12 . 2021/ 4/ 7  بتاريخ   طنطا  مركز  ودان ــــ الس   ميت  لقرية   الطبية  القافلة  22

 13 . 2021/ 4/ 7  بتاريخ   طنطا  مركز  السودان   ميت  لقرية   البيطرية  القافلة  26

 14 . 2021/ 5/ 27  بتاريخ   كريمــة"   مبادرة"حياة   ضمن   زفتــى   مركز   ا ــــ الرخ   ميت   لقرية   الطبية   القافلة  27

 15 . 2021/ 5/ 27  بتاريخ   كريمــة"   مبادرة"حياة   ضمن   زفتــى   مركز   الرخا   ميت   لقرية   البيطرية   القافلة  30
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 26 . 2021/ 6/ 17  بتاريخ   قطـور   مركز   القبلية   العتوة   لقرية   تثقيفية ال   القافلة  49
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 السنطةقرية الكرما مركز الي  الطبيةالقافلة 

 2021/ 17/1املوافق  االحديوم 

 

تحت رعاية  االستاذ الدكتور / محمود أحمد زكي ) رئيس الجامعة ( االستاذ الدكتور/ عماد عتمان  ) نائب رئيس الجامعة    

البيئة( وبناءا علي   املجتمع وتنمية  الجامعة  لشئون خدمة  أ.د/ رئيس  السيد  البيئة    تعليمات  قامت اإلدارة العامة ملشروعات 

افق   حيث قام    17/1/2021بجامعة طنطا بتنظيم قافلة طبية بيئية شاملة إلي قرية الكرما  مركز السنطة وذلك يوم االحد املو

القافلة   إفتتاح  هزاع    بأعمال  الدين  محيي  / سحر  الطب) أ.د  كلية  وأ.د/ س   وكيل   ) البيئة  وتنمية  املجتمع  خدمة  حر  لشئون 

الصيدلة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة (وبحضور أ/ محمد عبد العزيز غازي )مدير عام مشروعات وكيل كلية  الحجار ) 

 د ) مدير عام خدمة املجتمع ( ـــــــــالبيئة( وا/ ماهر حسني سع

افدوا على العيادات الجراء الكش     باملجان على املرض ى  العالج  صرفتم    هذا وقد     (40) والذي تبلغ قيمته  ف عليهم  الذين تو

كما أنه تم تنظيم عيادة خاصة للكشف املبكر عن سرطان الثدي بالتعاون    حالة   808وكان العدد االجمالى للحاالت    الف جنيه 

 مساعدات بالتعاون مع مديرية التضامن اإلجتماعي .   صرفمع مديرية الصحة  ، كما تم 

و     بيطرية  البيطرى بعمل قافلة  الطب  باإلشتراك مع مديرية  الجامعة  تبلغ قيمته    صرفوقامت  باملجان والذي   8000العالج 

 االف جنيه على الحاالت التى تم الكشف عليها . 

 القافلة الطبية                           
  صرف لالشراف على  طباء للكشف علي املرض ي والصيادلة   والصيدلة واال   كلية الطب  وكيلي  تم افتتاح القافله الطبية بحضور  

افدوا على العيادات الجراء الكشف عليهم وكان العدد االجمالى   األدوية  صرفتم    االدوية هذا وقد  باملجان على املرض ى الذين تو

 -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتى : 808للحاالت 

 عدد الحاالت  العيادةاسم  م عدد الحاالت  اسم العيادة م

 84 جلدية  7 80 العظام 1

 61 صدر 8 111 الرمد  2

 22 جراحة  9 38 مخ وأعصاب  3

 42 مسالك  10 108 باطنة 4

 71 انف وأذن  11 82 اطفال  5

 71 جراحة اورام الثدي  12 38 تنظيم االسرة  6

 808                           االجمـــــــــــــــــــــــــــالي 
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 صور توضح توافد اهالى القرية لتلقى الخدمات العالجية بالقافله 
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 مركز السنطة إىل القافلة البيطرية

 2021/ 17/1املوافق  االحديوم 

العالج ابجملان علي احلاالت اليت مت    صرف ومت  اجلامعة بعمل قافلة بيطرية ابلقرية    ابلقرية قامت عاون مع مديرية الطب البيطري  تابل
 الكشف عليها وهي كالتايل :  

 
الحيوان  نوع  غنم دواجن دواب جاموس ابقار 

 وماعز 

عينات  

 بروسيل 

 4 391 800 8 78 86 االجمالي
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 السنطةمركز إىل  القوافل االجتماعية

 2021/ 17/1املوافق  االحديوم 

 
املستحقة   بينبالتعاون   الحاالت  بدراسة  التضامن  مديرية  قامت  اإلجتماعية  والشئون  الجامعة 

(فرد من املستحقين بالقرية وقامو ايضا  100( بطانية لعدد)   100عدد )  صرفللمساعدة وقاموا ب

اقع  100مبلغ لعدد ) صرفب  جنيه  لكل فرد. 100(  فرد بو
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 قرية حملة خلف مركز مسنودالي   الطبيةالقافلة 

 2021/ 16/2املوافق  الثالثاءيوم 

 تحت رعاية: 

 االستاذ الدكتور / محمود أحمد زكي رئيس الجامعة. 

 االستاذ الدكتور/ عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة. 

قامت اإلدارة العامة ملشروعات البيئة بجامعة طنطا بتنظيم قافلة طبية بيئية شاملة إلي    تعليمات السيد أ.د/ رئيس الجامعة  وبناءا علي  

افق  قري ،حيث قام بأعمال إفتتاح القافلة أ.د / سحر محيي الدين هزاع   2/2021/ 16ة محلة خلف  مركز سمنود وذلك يوم الثالثاء املو

البيئة  وتنمية  املجتمع  خدمة  لشئون  الصيدلة  كلية  وكيل  الحجار  سحر  وأ.د/  البيئة  وتنمية  املجتمع  خدمة  لشئون  الطب  كلية  وكيل 

 يز غازي مدير عام مشروعات البيئة وا/ ماهر حسني سعد مدير عام خدمة املجتمع. ،وبحضور أ/ محمد عبد العز 

افدوا على العيادات الجراء الكشف عليهم والذي تبلغ قيمته    صرفهذا وقد تم   الف جنيه   (40)العالج باملجان على املرض ى  الذين تو

 مع مديرية التضامن اإلجتماعي .   مساعدات بالتعاون  صرفكما تم  حالة 834وكان العدد االجمالى للحاالت 

االف جنيه   8000العالج باملجان والذي تبلغ قيمته    صرف وقامت الجامعة باإلشتراك مع مديرية الطب البيطرى بعمل قافلة بيطرية و  

 على الحاالت التى تم الكشف عليها.

 القافلة الطبية                           

االدوية    صرفلالشراف على  والصيدلة واالطباء للكشف علي املرض ي والصيادلة     كلية الطب  وكيلي  تم افتتاح القافله الطبية بحضور  

للحاالت    األدوية   صرف تم    هذا وقد العدد االجمالى  الكشف عليهم وكان  العيادات الجراء  افدوا على  الذين تو  834باملجان على املرض ى 

 -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتى : 

 عدد الحاالت   اسم العيادة  م الحاالت عدد  اسم العيادة  م

 91 جلدية  6 105 العظام   1

 81 صدر  7 111 الرمد  2

 17 جراحة 8 31 مخ وأعصاب 3

 82 مسالك 9 112 باطنة  4

 98 انف وأذن 10 106 اطفال  5

 834                           االجمـــــــــــــــــــــــــــالي
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 صور توضح توافد اهالى القرية لتلقى الخدمات العلجية بالقافله:
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 الي قرية حملة خلف مركز مسنود القافلة البيطرية

 2021/ 16/2املوافق  الثالثاءيوم            

 
العالج باملجان علي الحاالت التي    صرفبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرية قامت الجامعة بعمل قافلة بيطرية بالقرية وتم  

 تم الكشف عليها وهي كالتالي :  

 
الحيوان  نوع   غنم دواجن دواب جاموس ابقار 

 32 100 5 15 20 االجمالي

 

 مركز مسنودالي قرية حملة خلف ة اإلجتماعي القافلة

 2021/ 16/2املوافق  الثالثاءيوم 

 
 صرف الجامعة والشئون اإلجتماعية قامت مديرية التضامن بدراسة الحاالت املستحقة للمساعدة وقاموا ب   بين بالتعاون  

 ( فرد من املستحقين بالقرية. 100( جنيه  لعدد) 100( بطانية ) 100عدد ) 
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 زفيت مركز شربا اليمن قريةالطبية الي  القافلة

 3/2021/ 11يوم اخلميس املوافق 

  

 : تحت رعاية 

 . طنطامحمود احمد زكي رئيس جامعة  / د. السيد ا 

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  –عماد عتمان  / د. السيد ا

والتى تستهدف حدوث تنمية مستدامة بالريف المصرى للتخفيف عن كاهل المواطنين    "حياة كريمة"فى اطار المبادرة الرئيسيه  

 تنظيم قافلة طبية بيئية شاملة إلي ب  قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    –بالمجتمعات األكثر فقراً واحتياجاً قامت جامعة طنطا  

الموافق    قرية الخميس  يوم  وذلك  زفتي  مركز  التربية   25/3/2021الغريب  مديرية   ( بالمحافظة  التنفيذية  األجهزة  مع  بالتعاون 

 مديرية الطب البيطري (.  –مديرية الصحة  –والتعليم 

ك القافلة  في  البشري  )ليات  وقد شارك  الفم واألسنان    –الطب  البيئية (  التمريض    –الصيدلة    –طب  الطبية  القافلة  لتنفيذ  بالجامعة 

التدريس  هيئة  أعضاء  وبحضور  مجانا  التخصصات  جميع  في  الالزمة  األدوية  توفير  حيث  ومن  التخصصات  جميع  في  الشاملة 

لة  كما أنه تم تنظيم السيارة الخاصة بطب االسنان بالتعاون مع كلية حا  1116واألطباء المشاركين في القافلة تم الكشف علي عدد  

طب األسنان حيث أن القافلة تسعي لتقديم الخدمات الطبية إلي أكبر قدر من المواطنين لتقديم الكشف لهم والفحص والعالج الالزم 

والبيئ واإلجتماعية  الصحية  بالتنمية  النهوض  إلي  الجامعة  تهدف  حيث  متقدم  لغير بشكل  متميزة  طبية  وتوفير خدمة  والفكرية  ية 

 ً إيمانا المشارك  القادرين  بأهمية  الجامعة  النا  همن  األماكن  إلي  والوصول  التنموية ئالمجتمعية  رسالتها  ألداء  إحتياجا  واألكثر  ية 

 والخدمية وتحقيق اإلستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة .

الجامعة   قافلة بيطرية ووقامت  البيطري بعمل  الطب  االف  (8000)العالج بالمجان والذي تبلغ قيمته    صرفباإلشتراك مع مديرية 

 . جنيه علي الحاالت التي تم الكشف عليها 

 ة ــــالقـــافلة الطبي

القافلة  تم الدين هزاع    الطبية بحضور   إفتتاح  أ.د/    –أ.د/ سحر محي  المجتمع وتنمية البيئة ،  الطب لشئون خدمة  سحر  وكيل كلية 

وكيل كلية التمريض لشئون خدمة    –أ.د/ أم إبراهيم الساعي  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،  الصيدلة  وكيل كلية    –  الحجار

مدير عام    –، وأ/ ماهر حسني سعد    مدير عام مشروعات البيئة  –  وبحضور أ/ محمد عبد العزيز غازيالمجتمع وتنمية البيئة ،  

وبحضور األطباء للكشف علي المرضي الذين توافدوا علي العيادات إلجراء الكشف عليهم وكان العدد اإلجمالي   –  خدمة المجتمع

 حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي 1116للحاالت 
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 دد الحاالت ع اسم العيادة  م عدد الحاالت  اسم العيادة  م

 109 جلدية  7 127 العظام  1

 49 صدر  8 168 الرمد  2

 37 جراحة 9 72 مخ وأعصاب   3

 27 مسالك  10 110 باطنة  4

 82 انف وأذن   11 106 اطفال  5

    160 اسنان 6

 1047اإلجـمالـــــي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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  بالقافلة :صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 زفيت مركز شربا اليمن الي قرية القافلة البيطرية

 3/2021/ 11يوم اخلميس املوافق 

 

بالقؤية وتم   بيطرية  قافلة  بعمل  الجامعة  بالقرية قامت  البيطري  بالمجان    صرفبالتعاون مع مديرية الطب  العالج 

 : علي الحاالت التي تم الكشف عليها وهي كالتالي 

 دواجن غنم وماعز دواب جاموس ابقار نوع احليوان

عينات 

 بروسيلري

 12 900 212 3 46 32 اإلمجالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

17  

 

 زفيت مركز الغريب قريةالي  الطبية القافلة

 3/2021/ 25يوم اخلميس املوافق 

 تحت رعاية: 

 . طنطامحمود احمد زكي رئيس جامعة  / د. السيد ا

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  –عماد عتمان  / د. السيد ا

والتى تستهدف حدوث تنمية مستدامة بالريف المصرى للتخفيف عن كاهل المواطنين    "حياة كريمة"فى اطار المبادرة الرئيسيه  

 تنظيم قافلة طبية بيئية شاملة إلي ب  قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    –بالمجتمعات األكثر فقراً واحتياجاً قامت جامعة طنطا  

الموافق    قرية الخميس  يوم  وذلك  زفتي  مركز  التربية   2021/ 25/3الغريب  )مديرية  بالمحافظة  التنفيذية  األجهزة  مع  بالتعاون 

 مديرية الطب البيطري (.  –مديرية الصحة  –والتعليم 

كليات   القافلة  في  البشري  )وقد شارك  الفم واألسنان    –الطب  الق(  التمريض    –الصيدلة    –طب  لتنفيذ  البيئية بالجامعة  الطبية  افلة 

التدريس  هيئة  أعضاء  وبحضور  مجانا  التخصصات  جميع  في  الالزمة  األدوية  توفير  حيث  ومن  التخصصات  جميع  في  الشاملة 

الخاصة بطب االسنان بالتعاون مع    (1116)واألطباء المشاركين في القافلة تم الكشف علي عدد   حالة  كما أنه تم تنظيم السيارة 

الكشف لهم والفحص والعالج كلية طب األسنان   المواطنين لتقديم  أكبر قدر من  إلي  الطبية  الخدمات  القافلة تسعي لتقديم  حيث أن 

بالتنمية الصحية واإلجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة   النهوض  إلي  الجامعة  الالزم بشكل متقدم حيث تهدف 

 ً ية واألكثر إحتياجا ألداء رسالتها التنموية ئالمجتمعية والوصول إلي األماكن النا  هالمشاركمن الجامعة بأهمية    لغير القادرين إيمانا

 والخدمية وتحقيق اإلستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة .

بيطرية وكما   قافلة  بعمل  البيطري  الطب  مديرية  باإلشتراك مع  الجامعة  التي  صرفقامت  الحاالت  بالمجان علي  الكشف   العالج  تم 

 عليها. 

 ة ــــالقـــافلة الطبي

القافلة  تم الدين هزاع    الطبية بحضور   إفتتاح  أ.د/    –أ.د/ سحر محي  المجتمع وتنمية البيئة ،  الطب لشئون خدمة  سحر  وكيل كلية 

وكيل كلية التمريض لشئون خدمة    –أ.د/ أم إبراهيم الساعي  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،  الصيدلة  وكيل كلية    –  الحجار

مدير عام    –، وأ/ ماهر حسني سعد    مدير عام مشروعات البيئة  –وبحضور أ/ محمد عبد العزيز غازي  المجتمع وتنمية البيئة ،  

هم وكان العدد اإلجمالي وبحضور األطباء للكشف علي المرضي الذين توافدوا علي العيادات إلجراء الكشف علي  –  خدمة المجتمع

   -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي : 1116للحاالت 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 عدد الحاالت  اسم العيادة  م عدد الحاالت  اسم العيادة  م

 106 جلدية  7 139 العظام  1

 84 صدر  8 172 الرمد  2

 14 جراحة 9 63 مخ وأعصاب   3

 62 مسالك  10 119 باطنة  4

 104 انف وأذن   11 111 اطفال  5

    142 اسنان 6

 1116اإلجـمالـــــي 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 زفيت مركز شربا اليمن الي قرية القافلة البيطرية

 3/2021/ 11يوم اخلميس املوافق 

 بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرية قامت الجامعة بعمل قافلة بيطرية بالقرية وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية   

 العالج بالمجان علي الحاالت التي تم الكشف عليها وهي كالتالي :  صرفوتم  تطوير قري الريف المصري " –" حياة كريمة  

 سونار  كالب جراحة  دواجن غنم وماعز  دواب جاموس  ابقار نوع الحيوان

 7 2 1 970 ( 40) 9 31 15 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 زفيت مركز شربا اليمن الي قريةافلة التثقيفية قال

 3/2021/ 11يوم اخلميس املوافق 

رئيس      مبادرة  ضمن  وذلك  بمركززفتي  الغريب  قرية  في  والمتنوعة  الشاملة  الطبية  القافلة  في  التمريض  كلية  شاركت  كما 

لشئون   تطوير قري الريف المصري " تحت إشراف أ.د/ أم إبراهيم الساعي وكيل كلية التمريض  –الجمهورية  " حياة كريمة  

م الوعية الخاصة مع اتخاذ اإلجراءات اإلحترازية وإستخدام التباعد اإلجتماعي بين  فقد قامو بتقدي –خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

   -لقاء ندوات خاصة علي أهالي القرية بحضور كال من : إالمواطنين وقد تم 

 د/ إقبال ابراهيم عبد المنعم،  أ.م.د/ منال عبد هللا جاهين  ندوة بعنوان" الفحص الذاتي للثدي".  •

 ، أ.د/ أم إبراهيم الساعي ندوة بعنوان "مرض السكري والكبدي ".  د/ زينب فريد فؤاد •

 د/ هدير بسيوني سعد ندوة بعنوان" فيروس كورونا والوقاية منه".  •

 د/ ميادة ابراهيم يونس  ندوة بعنوان "التغذية السليمة لألطفال ". •

 

 

 

  



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

22  

 

 طنطا مركز ميت السودان قرية ليإالطبية  القافلة

 4/2021/ 7االربعاء املوافق يوم 

 : تحت رعاية  

 . رئيس الجامعة   -محمود احمد زكي   / د. السيد ا 

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  –عتمان السيد عماد  / د. السيد ا

قامت اإلدارة العامة  لمشروعات البيئة بجامعة طنطا بتنظيم قافلة طبية بيئية   تعليمات السيد أ.د/ رئيس الجامعة  وبناءا علي         

سحر محي   / د . حيث قام باعمال إفتتاح القافلة أ     7/4/2021شاملة إلي قرية ميت السودان مركز طنطا وذلك يوم االربعاء الموافق 

وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع   -الحجار  سحر  / د. أ  وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  الدين هزاع  

محمد   / ع وتنمية البيئة، وبحــضور أمـــون خـدمة المجتـــان لشئـوكيل كلية طب األس–ـيخ  شـد مامون الممح  / د. أ  ،وتنمية البيئة

 .  المجتمعمدير عام خدمة  –ماهر حسني سعد  / مدير عام مشروعات البيئة ، وأ –عبدالعزيز غازي 

 50.000العالج بالمجان علي المرضي الذين توافدوا علي العيادات إلجراء الكشف عليهم والذي تبلغ قيمته    صرف هذا وقد تم       

 . حالة 1127ألف جنيه ،وكان العدد اإلجمالي للحاالت 

 لحاالت .كما شاركت كلية طب األسنان في القافلة بسيارة األسنان المجهزة وتم اجراء الكشف علي ا -

الشاملة والمتنوعة إلي قرية ميت السودان بمركز طنطا وقامو بتقديم التوعية   شاركت كلية التمريض في القافلة الطبيةوكذلك      

الخاصة مع اتخاذ اإلجراءات اإلحترازية وإستخدام التباعد اإلجتماعي بين المواطنين و القاء ندوات خاصة علي أهالي القرية عن 

كورونا مع   فيروس  التعامل  وكيفية  منه  للوقاية  االحترازية  واالجراءات  الجديدة  الفيرس  وأعراض  معه   التعامل  وكيفية  المستجد 

حاالت اإلصابة في حالة وجود عزل منزلي من حيث التغذية وبروتوكول العالج وتطهير المنزل _ كما أيضا تناولو كيفية التعامل مع  

 زمة لتأكيد األصابة من عدمه . حاالت اإلشتباه من حيث التحاليل الال

االف 8000العالج بالمجان والذي تبلغ قيمته    صرفمع مديرية الطب البيطري بعمل قافلة بيطرية و  التعاون قامت الجامعة باو      

 . جنيه علي الحاالت التي تم الكشف عليها 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 : طبيةلالقافلة ا

واالطباء        البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  لشئون  االسنان  طب  و  والصيدلة  الطب  كليات  وكالء  بحضور  الطبية  القافلة  إفتتاح  تم 

المرضي   تم    صرفوالصيادلة لإلشراف علي  ،للكشف علي  توافدوا   صرفالألدوية هذا وقد  الذين  المرضي  بالمجان علي  األدوية 

   -: وبياناتهم التفصيلية كاالتي  1127 ن العدد اإلجمالي للحاالت  علي العيادات إلجراء الكشف عليهم وكا

 

 عدد الحاالت  اسم العيادة  م عدد الحاالت  اسم العيادة  م

 115 جلدية  7 146 العظام  1

 86 صدر  8 126 الرمد  2

 8 جراحة 9 54 مخ وأعصاب   3

 64 مسالك  10 134 باطنة  4

 118 انف وأذن   11 96 اطفال  5

    180 اسنان 6

    1127اإلجـمالـــــي   

  

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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  :صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 طنطا مركز ميت السودان قرية الي  القافلة البيطرية

 4/2021/ 7يوم االربعاء املوافق 

قامت     بالغربية  البيطري  الطب  مديرية  مع  بالقبالتعاون  بيطرية  قافلة  بعمل  وتم  ر الجامعة  علي   صرف ية  باملجان  العالج 

 الحاالت التي تم الكشف عليها وهي كالتالي : 

 عينة بروسيال سونار دواجن  مغناطيس  دواب  جاموس ابقار  نوع الحيوان 

 37 28 2000 6 10 116 175 اإلجمالي 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 زفيت مركز قرية ميت الرخاالي  الطبية القافلة

 5/2021/ 27يوم اخلميس املوافق 

 تحت رعاية: 

 . محمود احمد زكي رئيس جامعة طنطا / د. السيد ا

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  –عماد عتمان  / د. السيد ا

المصرى للتخفيف عن كاهل المواطنين  والتى تستهدف حدوث تنمية مستدامة بالريف  "حياة كريمة"  فى اطار المبادرة الرئيسيه  

قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنظيم قافلة طبية بيئية شاملة إلي   –بالمجتمعات األكثر فقراً واحتياجاً قامت جامعة طنطا  

مديرية التربية   بالتعاون مع األجهزة التنفيذية بالمحافظة )  2021/ 27/5قرية ميت الرخا مركز زفتي وذلك يوم الخميس الموافق  

 مديرية الطب البيطري(.  –مديرية الصحة  –والتعليم 

البشري   )الطب  كليات  القافلة  في  الفم واألسنان    –وقد شارك  البيئية   –الصيدلة    –طب  الطبية  القافلة  لتنفيذ  بالجامعة   ) التمريض 

م التخصصات  جميع  في  الالزمة  األدوية  توفير  حيث  ومن  التخصصات  جميع  في  التدريس الشاملة  هيئة  أعضاء  وبحضور  جانا 

حالة  كما أنه تم تنظيم السيارة الخاصة بطب االسنان بالتعاون مع كلية   830واألطباء المشاركين في القافلة تم الكشف علي عدد  

الج الالزم طب األسنان حيث أن القافلة تسعي لتقديم الخدمات الطبية إلي أكبر قدر من المواطنين لتقديم الكشف لهم والفحص والع

لغير  متميزة  طبية  وتوفير خدمة  والفكرية  والبيئية  واإلجتماعية  الصحية  بالتنمية  النهوض  إلي  الجامعة  تهدف  حيث  متقدم  بشكل 

التنموية  رسالتها  ألداء  إحتياجا  واألكثر  النائية  األماكن  إلي  والوصول  المجتمعية  المشاركه  بأهمية  الجامعة  من  إيماناً  القادرين 

 تحقيق اإلستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة .والخدمية و

بيطرية و قافلة  بعمل  البيطري  الطب  مديرية  باإلشتراك مع  الجامعة  قامت  الكشف   صرفكما  تم  التي  الحاالت  بالمجان علي  العالج 

 عليها. 

 القـــافلة الطبيــــة 

عميد كلية التربية النوعية،     –تم االفتتاح بحضور أ.د/ حمدي شعبان   تحت اشراف أ.د/ سحر الهزاع وكيل الطب تم التجهيز للقافلة و

الحجار   العزيز غازي    –أ.د/ سحر  أ/ محمد عبد  البيئة ، وبحضور  المجتمع وتنمية  الصيدلة لشئون خدمة  مدير عام   –وكيل كلية 

وبحضور األطباء للكشف علي المرضي الذين توافدوا علي   –مدير عام خدمة المجتمع    –، وأ/ ماهر حسني سعد    مشروعات البيئة

  -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي : 830العيادات إلجراء الكشف عليهم وكان العدد اإلجمالي للحاالت 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 عدد الحاالت  اسم العيادة  م عدد الحاالت  اسم العيادة  م

 87 جلدية  7 94 العظام  1

 42 صدر  8 75 الرمد  2

 34 جراحة 9 44 مخ وأعصاب   3

 33 مسالك  10 117 باطنة  4

 116 انف وأذن   11 65 اطفال  5

    132 اسنان 6

 830اإلجـمالـــــي 

 

 

 

  



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

29  

 

 اخلدمات العالجية بالقافلة : صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 زفيت مركز الي قرية ميت الرخا القافلة البيطرية

 5/2021/ 27يوم اخلميس املوافق 

 بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرية قامت الجامعة بعمل قافلة بيطرية بالقرية وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية   

 العالج بالمجان علي الحاالت التي تم الكشف عليها وهي كالتالي :  صرفوتم  تطوير قري الريف المصري " –" حياة كريمة  

نوع 

 الحيوان

غنم  دواب جاموس  ابقار

 وماعز 

تحصين 

 جدري أغنام

 سونار  جراحة  دواجن

 25 3 945 69   277 29 142 55 اإلجمالي

 

 

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

32  

 

 زفيت مركز الي قرية ميت الرخا القــافلــة التثقيفيـــة

 5/2021/ 27يوم اخلميس املوافق 

كما شاركت كلية التمريض في القافلة الطبية الشاملة والمتنوعة في قرية ميت الرخا بمركز زفتي وذلك ضمن مبادرة رئيس    

و قد قامو بتقديم التوعية الخاصة مع اتخاذ اإلجراءات اإلحترازية   تطوير قري الريف المصري "  –" حياة كريمة  الجمهورية   

 واطنين و تم إلقاء ندوات خاصة علي أهالي القرية تتضمن األتي : وإستخدام التباعد اإلجتماعي بين الم

 ندوة بعنوان "الطب الوقائي لالمراض الفيروسية والفطرية المنتشرة وكيفية التعامل معها والوقاية من اإلصابة بها ".  •

 ندوة بعنوان" فيروس كورونا والوقاية منه". •

 ندوة بعنوان" الفحص الذاتي للثدي". •

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

33  

 

 زفيت مركزسنبو الكربي قرية إىل  الطبية القافلة

 6/2021/ 3يوم اخلميس املوافق 

 تحت رعاية : 

 . محمود احمد زكي رئيس جامعة طنطا / د. السيد ا

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  –عماد عتمان  / د. السيد ا

والتى تستهدف حدوث تنمية مستدامة بالريف المصرى للتخفيف عن كاهل المواطنين  "حياة كريمة"  فى اطار المبادرة الرئيسيه  

قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  بتنظيم قافلة طبية بيئية شاملة إلي   –بالمجتمعات األكثر فقراً واحتياجاً قامت جامعة طنطا  

بالتعاون مع األجهزة التنفيذية بالمحافظة ) مديرية التربية   3/6/2021زفتي وذلك يوم الخميس الموافق    قرية سنبو الكبري مركز

 مديرية الطب البيطري (.  –مديرية الصحة  –والتعليم 

البشري   )الطب  كليات  القافلة  في  الفم واألسنان    –وقد شارك  الطبية    –الصيدلة    –طب  القافلة  لتنفيذ  بالجامعة   ) البيئية التمريض 

التدريس  هيئة  أعضاء  وبحضور  مجانا  التخصصات  جميع  في  الالزمة  األدوية  توفير  حيث  ومن  التخصصات  جميع  في  الشاملة 

حالة  كما أنه تم تنظيم السيارة الخاصة بطب االسنان بالتعاون مع كلية   999  واألطباء المشاركين في القافلة تم الكشف علي عدد

تسعي لتقديم الخدمات الطبية إلي أكبر قدر من المواطنين لتقديم الكشف لهم والفحص والعالج الالزم طب األسنان حيث أن القافلة  

لغير  متميزة  طبية  وتوفير خدمة  والفكرية  والبيئية  واإلجتماعية  الصحية  بالتنمية  النهوض  إلي  الجامعة  تهدف  حيث  متقدم  بشكل 

المجتم المشاركه  بأهمية  الجامعة  من  إيماناً  التنموية القادرين  رسالتها  ألداء  إحتياجا  واألكثر  النائية  األماكن  إلي  والوصول  عية 

 والخدمية وتحقيق اإلستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة .

بيطرية و قافلة  بعمل  البيطري  الطب  مديرية  باإلشتراك مع  الجامعة  قامت  الكشف   صرفكما  تم  التي  الحاالت  بالمجان علي  العالج 

 . عليها

 القـــافلة الطبيــــة 

وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  والتي قامت بإفتتاح القافلة و   -تم التجهيز للقافلة تحت إشراف أ.د/سحرهزاع  

مدير عام   –وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و أ/ محمد عبد العزيز غازي    –بحضور أ.د/ سحر الحجار  

وبحضور األطباء للكشف علي المرضي الذين توافدوا علي   –مدير عام خدمة المجتمع    –، وأ/ ماهر حسني سعد    مشروعات البيئة

  -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي : 999العيادات إلجراء الكشف عليهم وكان العدد اإلجمالي للحاالت 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

34  

 

 

 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  148 6 جلدية  92

 2 الرمد  153 7 صدر  58

 3 مخ وأعصاب   62 8 مسالك  42

 4 باطنة  114 9 انف وأذن   82

 5 اطفال  116 10 اسنان 132

 999اإلجـمالـــــي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة :

  

 

 

 

 

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 زفيت إىل قرية سنبو الكربي مركز القافلة البيطرية

 6/2021/ 3يوم اخلميس املوافق 

 

بالقري  بيطرية  قافلة  بعمل  الجامعة  قامت  بالقرية  البيطري  الطب  مديرية  مع  ضمــــبالتعاون  وذلك  رئيــــة  مبادرة  س ــــن 

العالج بالمجان علي الحاالت التي تم الكشف عليها وهي   صرفوتم    تطوير قري الريف المصري "  –" حياة كريمة  ة   ـــالجمهوري

 كالتالي : 

 طيور  سونار   رش  غنم  دواب جاموس  ابقار نوع الحيوان

 3245 8 365   220 15 75 55 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

38  

 

 زفيت إىل قرية سنبو الكربي مركز افلة التثقيفيةقال

 6/2021/ 3يوم اخلميس املوافق 

كما شاركت كلية التمريض في القافلة الطبية الشاملة والمتنوعة في قرية سنبو الكبري بمركززفتي وذلك ضمن مبادرة رئيس    

المصري "  –" حياة كريمة  الجمهورية    الريف  اتخاذ اإلجراءات اإلحترازية    تطوير قري  الخاصة مع  التوعية  قامو بتقديم  و 

   -بين المواطنين وقد تم إلقاء ندوات خاصة علي أهالي القرية تتضمن األتي  :  وإستخدام التباعد اإلجتماعي

 ندوة بعنوان "الطب الوقائي لالمراض الفيروسية والفطرية المنتشرة وكيفية التعامل معها والوقاية من اإلصابة بها  ".  •

 ندوة بعنوان" الفطر األسود". •

 ندوة بعنوان" الفحص الذاتي للثدي". •

 ان" القدم السكري". ندوة بعنو •

 ندوة بعنوان" التغذية الصحية لألطفال".  •

 

  



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 زفيت مركز حانوتقرية لي إالطبية  القافلة

 6/2021/ 10يوم اخلميس املوافق 

 تحت رعاية : 

 . طنطامحمود احمد زكي رئيس جامعة  / د. السيد ا

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  –عماد عتمان  / د. السيد ا

والتى تستهدف حدوث تنمية مستدامة بالريف المصرى للتخفيف عن كاهل المواطنين  "حياة كريمة"  فى اطار المبادرة الرئيسيه  

 تنظيم قافلة طبية بيئية شاملة إلي ب  قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    –بالمجتمعات األكثر فقراً واحتياجاً قامت جامعة طنطا  

الموافق     قرية الخميس  يوم  زفتي وذلك  مركز  التربية بالت  10/6/2021حانوت  مديرية   ( بالمحافظة  التنفيذية  األجهزة  مع  عاون 

 مديرية الطب البيطري (.  –مديرية الصحة  –والتعليم 

البشري )الطب  كليات  القافلة  في  شارك  جميع   –الصيدلة    –وقد  في  الشاملة  البيئية  الطبية  القافلة  لتنفيذ  بالجامعة   ) التمريض 

في جميع التخصصات مجانا وبحضور أعضاء هيئة التدريس واألطباء المشاركين في التخصصات ومن حيث توفير األدوية الالزمة  

حالة  حيث أن القافلة تسعي لتقديم الخدمات الطبية إلي أكبر قدر من المواطنين لتقديم الكشف لهم    945  القافلة تم الكشف علي عدد

بالت النهوض  إلي  الجامعة  تهدف  حيث  متقدم  بشكل  الالزم  والعالج  وتوفير  والفحص  والفكرية  والبيئية  واإلجتماعية  الصحية  نمية 

  خدمة طبية متميزة لغير القادرين إيماناً من الجامعة بأهمية المشاركه المجتمعية والوصول إلي األماكن النائية واألكثر إحتياجا ألداء 

 .رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق اإلستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة 

بيطرية و قافلة  بعمل  البيطري  الطب  مديرية  باإلشتراك مع  الجامعة  قامت  الكشف   صرفكما  تم  التي  الحاالت  بالمجان علي  العالج 

 عليها. 

 ة ــــالقـــافلة الطبي

القافلة  وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  والتي قامت بإفتتاح    -تم التجهيز للقافلة تحت إشراف أ.د/سحرهزاع  

الحجارأ.د/  وبحضور   البيئة  الصيدلة  وكيل كلية    –  سحر  المجتمع وتنمية  العزيز غازي  ،  لشئون خدمة  أ/ محمد عبد    –وبحضور 

إلجراء الكشف عليهم وكان العدد  وبحضور األطباء للكشف علي المرضي الذين توافدوا علي العيادات    ،  مدير عام مشروعات البيئة

   -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي :  945اإلجمالي للحاالت 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

40  

 

 

 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  144 6 جلدية  94

 2 الرمد  112 7 صدر  73

 3 مخ وأعصاب   55 8 مسالك  83

 4 باطنة  114 9 انف وأذن   113

 5 اطفال  114 10 جراحة  43

 945اإلجـمالـــــي 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 زفيت مركز حانوتقرية  إلي القافلة البيطرية

 6/2021/ 10املوافق يوم اخلميس 

 

بالقري  بيطرية  قافلة  بعمل  الجامعة  قامت  بالقرية  البيطري  الطب  مديرية  مع  ضمـــــبالتعاون  وذلك  رئيس ــــــة  مبادرة  ن 

العالج بالمجان علي الحاالت التي تم الكشف عليها وهي   صرفوتم    تطوير قري الريف المصري "  –" حياة كريمة  ة   ـــــالجمهوري

 كالتالي : 

 طيور  تحصين غنم وماعز  دواب عينات بروسيال  نوع الحيوان

 3410 46 57 6 6 اإلجمالي

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 زفيت مركز حانوتإلي قرية القافلة التثقيفية 

 6/2021/ 10يوم اخلميس املوافق 

رئيس      مبادرة  ضمن  وذلك  بمركززفتي  حانوت  قرية  في  والمتنوعة  الشاملة  الطبية  القافلة  في  التمريض  كلية  شاركت  كما 

المصري "  –" حياة كريمة  الجمهورية    الريف  اتخاذ اإلجراءات اإلحترازية    تطوير قري  الخاصة مع  التوعية  قامو بتقديم  و 

   -قد تم إلقاء ندوات خاصة علي أهالي القرية تتضمن األتي  : وإستخدام التباعد اإلجتماعي بين المواطنين و

 ندوة بعنوان "الطب الوقائي لالمراض الفيروسية والفطرية المنتشرة وكيفية التعامل معها والوقاية من اإلصابة بها  ".  •

 ندوة بعنوان " فيروس كورونا والوقاية منه" . •

 ندوة بعنوان" الفطر األسود وطرق الوقاية منه".  •

 ندوة بعنوان" الفحص الذاتي للثدي والكشف المبكر عن سرطان الثدي ".  •

 ندوة بعنوان " اإلسعافات األولية " .  •

  



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

44  

 

 العتوة القبلية مركز قطورقرية  إىل الطبية القافلة

 6/2021/ 17يوم اخلميس املوافق 

   تحت رعاية : 

 . طنطامحمود احمد زكي رئيس جامعة  / د. السيد ا

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  –عماد عتمان  / د. السيد ا

اإلدارة العامة ملشروعات   - م قام قطاع شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئةتعليمات السيد أ.د/ رئيس الجامعة وبناءا علي 

افق     -البيئة   جامعة طنطا بتنظيم قافلة طبية بيئية شاملة إلي قرية العتوة القبلية مركز قطور وذلك يوم الخميس املو

 مديرية الطب البيطري (.  –مديرية الصحة  –بالتعاون مع األجهزة التنفيذية بالمحافظة ) مديرية التربية والتعليم   17/6/2021

شا البشري  وقد  )الطب  كليات  القافلة  في  جميع   –الصيدلة    –رك  في  الشاملة  البيئية  الطبية  القافلة  لتنفيذ  بالجامعة   ) التمريض 

التخصصات ومن حيث توفير األدوية الالزمة في جميع التخصصات مجانا وبحضور أعضاء هيئة التدريس واألطباء المشاركين في 

ث أن القافلة تسعي لتقديم الخدمات الطبية إلي أكبر قدر من المواطنين لتقديم الكشف لهم حالة  حي1251القافلة تم الكشف علي عدد

وتوفير   والفكرية  والبيئية  واإلجتماعية  الصحية  بالتنمية  النهوض  إلي  الجامعة  تهدف  حيث  متقدم  بشكل  الالزم  والعالج  والفحص 

مشاركه المجتمعية والوصول إلي األماكن النائية واألكثر إحتياجا ألداء  خدمة طبية متميزة لغير القادرين إيماناً من الجامعة بأهمية ال

 رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق اإلستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة .

بيطرية و قافلة  بعمل  البيطري  الطب  مديرية  باإلشتراك مع  الجامعة  قامت  الكشف   صرفكما  تم  التي  الحاالت  بالمجان علي  العالج 

 عليها. 

 ة ــــالقـــافلة الطبي

 ،  القافلةوكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  والتي قامت بإفتتاح  -تم التجهيز للقافلة تحت إشراف أ.د/سحرهزاع 

مدير عام   –وبحضور أ/ محمد عبد العزيز غازي ، البيئة لشئون خدمة المجتمع وتنمية الصيدلة وكيل كلية  – سحر الحجارأ.د/ 

وبحضور األطباء للكشف علي المرضي الذين توافدوا علي  – مدير عام خدمة المجتمع –، وأ/ ماهر حسني سعد  مشروعات البيئة

  -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي : 1251العيادات إلجراء الكشف عليهم وكان العدد اإلجمالي للحاالت 

  



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

45  

 

 

 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  145 7 جلدية  115

 2 الرمد 155 8 صدر  98

 3 مخ وأعصاب 89 9 مسالك 86

 4 باطنة  163 10 انف وأذن 164

 5 اطفال  131 11 جراحة ( 40)

 6 نفسية وعصبية 65   

 1251اإلجـمالـــــي 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

46  

 

 ور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة :ص

  

 

 

 

  



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 القبلية مركز قطورإىل قرية العتوة  القافلة البيطرية

 6/2021/ 17يوم اخلميس املوافق 

 

العالج بالمجان علي الحاالت التي   صرفبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرية قامت الجامعة بعمل قافلة بيطرية بالقرية وتم  

 تم الكشف عليها وهي كالتالي : 

 طيور  سونار   رش  غنم  دواب جاموس  ابقار نوع الحيوان

 2000 7 365   115 4 11 66 اإلجمالي

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 إىل قرية العتوة القبلية مركز قطورة التثقيفية لافقال

 6/2021/ 17يوم اخلميس املوافق 

كما شاركت كلية التمريض في القافلة الطبية الشاملة والمتنوعة في قرية العتوة القبلية بمركز قطور  و قامو بتقديم التوعية    

الخاصة مع اتخاذ اإلجراءات اإلحترازية وإستخدام التباعد اإلجتماعي بين المواطنين وقد تم إلقاء ندوات خاصة علي أهالي  

   -القرية تتضمن األتي  : 

 ندوة بعنوان "الطب الوقائي لالمراض الفيروسية والفطرية المنتشرة وكيفية التعامل معها والوقاية من اإلصابة بها  ".  •

 الوقاية منه . –اعراضه  –فيروس كورونا  •

 القولون العصبي .  •

 التغذية في األطفال وتقوية المناعة عند الرضع .  •

 ندوة بعنوان" الفحص الذاتي للثدي". •

 مل مع الضغوط النفسية .كيفية التعا •

 الوقاية من مرض ارتفاع ضغط الدم والسكري .   •

 

 

 

  



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 زفيت مركزكفر اجلزيرة قرية  الطبية الي القافلة

 6/2021/ 24يوم اخلميس املوافق 

 تحت رعاية : 

 . طنطامحمود احمد زكي رئيس جامعة  / د. السيد ا

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  –عماد عتمان  / د. السيد ا

والتى تستهدف حدوث تنمية مستدامة بالريف المصرى للتخفيف عن كاهل المواطنين  "حياة كريمة"  فى اطار المبادرة الرئيسيه  

قامت جامعة طنطا   تنظيم قافلة طبية بيئية شاملة  ب  -قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    –بالمجتمعات األكثر فقراً واحتياجاً 

بالتعاون مع األجهزة التنفيذية بالمحافظة ) مديرية   24/6/2021كفر الجزيرة مركز زفتي وذلك يوم الخميس الموافق     قرية  إلي

 مديرية الصحة ( . –التربية والتعليم 

الصيدلة ( بالجامعة لتنفيذ القافلة الطبية البيئية الشاملة في جميع التخصصات ومن   –وقد شارك في القافلة كليات )الطب البشري

بحضور أعضاء هيئة التدريس واألطباء المشاركين في القافلة تم الكشف حيث توفير األدوية الالزمة في جميع التخصصات مجانا و

والفحص      1565علي عدد   لهم  الكشف  لتقديم  المواطنين  من  قدر  أكبر  إلي  الطبية  الخدمات  لتقديم  تسعي  القافلة  أن  حالة  حيث 

بالتنمية الصحية واإلجتماعي ة والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية والعالج الالزم بشكل متقدم حيث تهدف الجامعة إلي النهوض 

النائية واألكثر إحتياجا ألداء رسالتها   إلي األماكن  المجتمعية والوصول  المشاركه  الجامعة بأهمية  من  إيماناً  القادرين  متميزة لغير 

 التنموية والخدمية وتحقيق اإلستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة .

 ة ــــالقـــافلة الطبي

نائب رئيس الجامعة    –السيد ا.د/ عماد عتمان  طنطا ،  جامعة  رئيس      -السيد ا.د/ محمود احمد زكي  تم الجهيز للقافلة وقام بافتتاحها  

 وبحضور كال من :  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وكيل كلية الطب لشئون خدمة    -سحرهزاع  عميد كلية طب األسنان ، أ.د/–عميد كلية الطب  ،ا.د/حاتم السيد أمين    –ا.د/ احمد غنيم  

البيئة ،ا الحجار.د/  المجتمع وتنمية  المجتمع وتنمية البيئةالصيدلة  وكيل كلية    –  سحر   –،ا.د/ محمد مأمون الشيخ    لشئون خدمة 

أ/  البيئة ،  مدير عام مشروعات  –وبحضور أ/ محمد عبد العزيز غازي    لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل كلية طب األسنان  

مدير عام خدمة المجتمع وبحضور األطباء للكشف علي المرضي الذين توافدوا علي العيادات إلجراء الكشف   –ماهر حسني سعد  

   -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي : 1565عليهم وكان العدد اإلجمالي للحاالت 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  176 8 جلدية  124

 2 الرمد 214 9 صدر  84

 3 االسنان 178 10 مسالك 65

 4 باطنة  174 11 انف وأذن 164

 5 اطفال  114 12 جراحة 53

 6 نفسية وعصبية 46 13 قلب واوعية دموية 58

 7 متوطنة 84 14 االورام  31

 1565اإلجـمالـــــي 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 :  أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة  صور توضح توافد

 

 

 

 

 

 

 

  



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 زفيت مركزسنباط قرية لي إ الطبية القافلة

 7/2021/ 15يوم اخلميس املوافق 

 تحت رعاية : 

 . طنطامحمود احمد زكي رئيس جامعة  / د. السيد ا

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  –عماد عتمان  / د. السيد ا

والتى تستهدف حدوث تنمية مستدامة بالريف المصرى للتخفيف عن كاهل المواطنين  "حياة كريمة"  فى اطار المبادرة الرئيسيه  

 تنظيم قافلة طبية بيئية شاملة إلي ب  -قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    –بالمجتمعات األكثر فقراً واحتياجاً قامت جامعة طنطا  

تعاون مع األجهزة التنفيذية بالمحافظة ) مديرية الطب البيطري  بال  15/7/2021سنباط مركز زفتي وذلك يوم الخميس الموافق     قرية

 مديرية الصحة ( . –مديرية التربية والتعليم  -

الصيدلة ( بالجامعة لتنفيذ القافلة الطبية البيئية الشاملة في جميع التخصصات ومن   –وقد شارك في القافلة كليات )الطب البشري

التخصصات مجانا وبحضور أعضاء هيئة التدريس واألطباء المشاركين في القافلة تم الكشف حيث توفير األدوية الالزمة في جميع  

والفحص      1099علي عدد   لهم  الكشف  لتقديم  المواطنين  من  قدر  أكبر  إلي  الطبية  الخدمات  لتقديم  تسعي  القافلة  أن  حالة  حيث 

بالتنمية ا لصحية واإلجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية والعالج الالزم بشكل متقدم حيث تهدف الجامعة إلي النهوض 

النائية واألكثر إحتياجا ألداء رسالتها   إلي األماكن  المجتمعية والوصول  المشاركه  الجامعة بأهمية  من  إيماناً  القادرين  متميزة لغير 

 التنموية والخدمية وتحقيق اإلستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة . 

بيطرية و  كما قافلة  بعمل  البيطري  الطب  مديرية  باإلشتراك مع  الجامعة  الكشف   صرفقامت  تم  التي  الحاالت  بالمجان علي  العالج 

 عليها. 

 ة ــــالقـــافلة الطبي

 ،   القافلةوكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  والتي قامت بإفتتاح    -تم التجهيز للقافلة تحت إشراف أ.د/سحرهزاع  

الحجارأ.د/   البيئة  الصيدلة  وكيل كلية    –  سحر  المجتمع وتنمية  العزيز غازي  ،  لشئون خدمة  أ/ محمد عبد  مدير عام   –وبحضور 

وبحضور األطباء للكشف علي المرضي الذين توافدوا علي   –  مدير عام خدمة المجتمع  –وأ/ ماهر حسني سعد  ،    مشروعات البيئة

  -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي : 1099العيادات إلجراء الكشف عليهم وكان العدد اإلجمالي للحاالت 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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عدد 

 الحاالت

 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة 

 1 العظام  159 7 جلدية  97

 2 الرمد  164 8 صدر  44

 3 مخ واعصاب   64 9 مسالك  77

 4 باطنة  144 10 انف وأذن   74

 5 اطفال  134 11 جراحة  34

 6 نفسية وعصبية  54 12 قلب واوعية دموية   54

 1099اإلجـمالـــــي 

 

  

 

 

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 اخلدمات العالجية بالقافلة :صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي 

  

 

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 زفيت إلي قرية سنباط مركز القافلة البيطرية

 7/2021/ 15يوم اخلميس املوافق 

 

 بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرية قامت الجامعة بعمل قافلة بيطرية بالقرية وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية   

 العالج بالمجان علي الحاالت التي تم الكشف عليها وهي كالتالي :  صرفوتم  تطوير قري الريف المصري " –" حياة كريمة  

 طيور  غنم وماعز  دواب سونار  ابقار  جاموس  نوع الحيوان

 950 32 29 10 14 22 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 زفيت إلي قرية سنباط مركزالقافلة التثقيفية 

 7/2021/ 15يوم اخلميس املوافق 

رئيس      مبادرة  ضمن  وذلك  بمركززفتي  سنباط  قرية  في  والمتنوعة  الشاملة  الطبية  القافلة  في  التمريض  كلية  شاركت  كما 

المصري "  –" حياة كريمة  الجمهورية    الريف  اتخاذ اإلجراءات اإلحترازية    تطوير قري  الخاصة مع  التوعية  قامو بتقديم  و 

   -قد تم إلقاء ندوات خاصة علي أهالي القرية تتضمن األتي  : وإستخدام التباعد اإلجتماعي بين المواطنين و

 ندوة بعنوان "الطب الوقائي لالمراض الفيروسية والفطرية المنتشرة وكيفية التعامل معها والوقاية من اإلصابة بها  ".  •

 ندوة بعنوان " فيروس كورونا والوقاية منه" . •

 ندوة بعنوان" الفطر األسود وطرق الوقاية منه".  •

 ندوة بعنوان" اإلسعافات األولية لغيبوبة السكر " •

 ندوة بعنوان" سرطان البروستاتا وطرق الكشف المبكر عنه  •

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 زفتي  مركزدهتورة  قريةلي إ الطبية القافلة

 7/2021 /27الموافق  الثالثاءيوم 

 تحت رعاية : 

 . طنطامحمود احمد زكي رئيس جامعة  / د. السيد ا

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  –عماد عتمان  / د. السيد ا

والتى تستهدف حدوث تنمية مستدامة بالريف المصرى للتخفيف عن كاهل المواطنين  "حياة كريمة"  فى اطار المبادرة الرئيسيه  

 تنظيم قافلة طبية بيئية شاملة إلي ب  -قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    –بالمجتمعات األكثر فقراً واحتياجاً قامت جامعة طنطا  

مديرية الطب البيطري  بالتعاون مع األجهزة التنفيذية بالمحافظة )  27/7/2021الموافق  الثالثاءمركز زفتي وذلك يوم دهتورة    قرية

 . مديرية الصحة ( –مديرية التربية والتعليم  -

الصيدلة ( بالجامعة لتنفيذ القافلة الطبية البيئية الشاملة في جميع التخصصات ومن   –وقد شارك في القافلة كليات )الطب البشري

حيث توفير األدوية الالزمة في جميع التخصصات مجانا وبحضور أعضاء هيئة التدريس واألطباء المشاركين في القافلة تم الكشف 

عدد  إل    723  علي  الطبية  الخدمات  لتقديم  تسعي  القافلة  أن  حيث  والفحص  حالة   لهم  الكشف  لتقديم  المواطنين  من  قدر  أكبر  ي 

بالتنمية الصحية واإلجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية  والعالج الالزم بشكل متقدم حيث تهدف الجامعة إلي النهوض 

النائ إلي األماكن  المجتمعية والوصول  المشاركه  الجامعة بأهمية  من  إيماناً  القادرين  ية واألكثر إحتياجا ألداء رسالتها  متميزة لغير 

  التنموية والخدمية وتحقيق اإلستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة .

بيطرية و قافلة  بعمل  البيطري  الطب  مديرية  باإلشتراك مع  الجامعة  قامت  الكشف   صرفكما  تم  التي  الحاالت  بالمجان علي  العالج 

 عليها. 

 ة ــــالقـــافلة الطبي

 ،   القافلةوكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  والتي قامت بإفتتاح    -تم التجهيز للقافلة تحت إشراف أ.د/سحرهزاع  

الحجارأ.د/   البيئة  الصيدلة  وكيل كلية    –  سحر  المجتمع وتنمية  العزيز غازي  ،  لشئون خدمة  أ/ محمد عبد  مدير عام   –وبحضور 

وبحضور األطباء للكشف علي المرضي الذين توافدوا علي   –  مدير عام خدمة المجتمع  –ماهر حسني سعد  ، وأ/    مشروعات البيئة

  -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي : 723العيادات إلجراء الكشف عليهم وكان العدد اإلجمالي للحاالت 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

60  

 

 

 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  143 7 جلدية  95

 2 الرمد  114 8 صدر  67

 3 مخ واعصاب   27 9 مسالك  22

 4 باطنة  98 10 انف وأذن   64

 5 اطفال  95 11 جراحة  13

 6 نفسية وعصبية  21 12 قلب واوعية دموية   24

 723اإلجـمالـــــي 

 

  

 

 

 

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

61  

 

 بالقافلة :صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 زفيت إلي قرية دهتورة مركز القافلة البيطرية

 7/2021/ 27يوم الثالثاء املوافق 

 

بيطري  قافلة  بعمل  الجامعة  قامت  بالقرية  البيطري  الطب  مديرية  مع  بالقريـــــبالتعاون  ضمـــــة  وذلك  مبـــة  رئيس ـــن  ادرة 

العالج بالمجان علي الحاالت التي تم الكشف عليها وهي   صرفوتم    تطوير قري الريف المصري "  –" حياة كريمة  الجمهورية   

 كالتالي : 

 طيور  أغنام دواب ابقار  جاموس  نوع الحيوان

 2100 100 21 79 123 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 زفيت إلي قرية دهتورة مركزالقافلة التثقيفيـة 

 7/2021/ 27يوم الثالثاء املوافق 

قرية      في  والمتنوعة  الشاملة  الطبية  القافلة  في  التمريض  كلية  مبادرة رئيس    دهتورة  كما شاركت  بمركززفتي وذلك ضمن 

المصري "  –" حياة كريمة  الجمهورية    الريف  ال  و  تطوير قري  اتخاذ اإلجراءات اإلحترازية  ت قامو بتقديم  الخاصة مع  وعية 

   -:  تتضمن األتي وإستخدام التباعد اإلجتماعي بين المواطنين وقد تم إلقاء ندوات خاصة علي أهالي القرية 

 التكيف والدعم النفسي للمرضي مع مرضهم " ندوة بعنوان " •

 غيبوبة السكر وكيفية التعامل معها "  ندوة بعنوان " •

 والتطيعيم "فيروس كورونا وطرق الوقاية منه ندوة بعنوان " •

 مرض الضغط ومرض السكر " ندوة بعنوان " •

 الفحصض الذاتي للثدي " ندوة بعنوان " •

 وسائل تنتظيم األسرة" ندوة بعنوان " •

 

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 زفتي  مركزحانوت قرية الي  الطبية القافلة

 2021/ 7/  29يوم الخميس الموافق 

 تحت رعاية : 

 . طنطامحمود احمد زكي رئيس جامعة  / د. السيد ا

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  –عماد عتمان  / د. السيد ا

والتى تستهدف حدوث تنمية مستدامة بالريف المصرى للتخفيف عن كاهل المواطنين  "حياة كريمة"  فى اطار المبادرة الرئيسيه  

 تنظيم قافلة طبية بيئية شاملة إلي ب  -قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    –مت جامعة طنطا  بالمجتمعات األكثر فقراً واحتياجاً قا

الموافق     قرية الخميس  يوم  وذلك  زفتي  مركز  التربية   29/7/2021حانوت  مديرية   ( بالمحافظة  التنفيذية  األجهزة  مع  بالتعاون 

 مديرية الصحة ( . –والتعليم 

القافلة   في  شارك  البشريوقد  )الطب  جميع   –الصيدلة    –كليات  في  الشاملة  البيئية  الطبية  القافلة  لتنفيذ  بالجامعة   ) االسنان 

التخصصات ومن حيث توفير األدوية الالزمة في جميع التخصصات مجانا وبحضور أعضاء هيئة التدريس واألطباء المشاركين في 

تسعي لتقديم الخدمات الطبية إلي أكبر قدر من المواطنين لتقديم الكشف   حالة  حيث أن القافلة    1139القافلة تم الكشف علي عدد  

لهم والفحص والعالج الالزم بشكل متقدم حيث تهدف الجامعة إلي النهوض بالتنمية الصحية واإلجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير  

معية والوصول إلي األماكن النائية واألكثر إحتياجا ألداء  خدمة طبية متميزة لغير القادرين إيماناً من الجامعة بأهمية المشاركه المجت

 رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق اإلستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة . 

 ة ــــالقـــافلة الطبي

 ،   القافلةلتي قامت بإفتتاح  وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وا  -تم التجهيز للقافلة تحت إشراف أ.د/سحرهزاع  

الحجارأ.د/   البيئة  الصيدلة  وكيل كلية    –  سحر  المجتمع وتنمية  العزيز غازي  ،  لشئون خدمة  أ/ محمد عبد  مدير عام   –وبحضور 

وبحضور األطباء للكشف علي المرضي الذين توافدوا علي   –  مدير عام خدمة المجتمع  –، وأ/ ماهر حسني سعد    مشروعات البيئة

  -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي : 1139العيادات إلجراء الكشف عليهم وكان العدد اإلجمالي للحاالت 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

65  

 

 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  188 7 جلدية  118

 2 الرمد  127 8 صدر  46

 3 مخ واعصاب   64 9 مسالك  56

 4 باطنة  196 10 انف وأذن   96

 5 اطفال  145 11 جراحة  63

 6 نفسية وعصبية  34 12 قلب واوعية دموية   46

 723اإلجـمالـــــي 

 

  

 

 

 

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة :

  

 

 

 

 

  



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 زفتي  مركزحنون قرية إلى  الطبية القافلة

 8/2021/ 1يوم االحد الموافق  

 تحت رعاية : 

 . طنطامحمود احمد زكي رئيس جامعة  / د. السيد ا

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  –عماد عتمان  / د. السيد ا

والتى تستهدف حدوث تنمية مستدامة بالريف المصرى للتخفيف عن كاهل المواطنين  "حياة كريمة"  فى اطار المبادرة الرئيسيه  

 تنظيم قافلة طبية بيئية شاملة إلي ب  -قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    –بالمجتمعات األكثر فقراً واحتياجاً قامت جامعة طنطا  

 -ون مع األجهزة التنفيذية بالمحافظة ) مديرية الطب البيطري  بالتعا  1/8/2021حنون مركز زفتي وذلك يوم االحد الموافق     قرية

 مديرية الصحة ( . –مديرية التربية والتعليم 

الصيدلة ( بالجامعة لتنفيذ القافلة الطبية البيئية الشاملة في جميع التخصصات ومن   –وقد شارك في القافلة كليات )الطب البشري

حيث توفير األدوية الالزمة في جميع التخصصات مجانا وبحضور أعضاء هيئة التدريس واألطباء المشاركين في القافلة تم الكشف 

إ    1095علي عدد   الطبية  الخدمات  لتقديم  تسعي  القافلة  أن  والفحص  حالة  حيث  لهم  الكشف  لتقديم  المواطنين  من  قدر  أكبر  لي 

بالتنمية الصحية واإلجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية  والعالج الالزم بشكل متقدم حيث تهدف الجامعة إلي النهوض 

النا إلي األماكن  المجتمعية والوصول  المشاركه  الجامعة بأهمية  من  إيماناً  القادرين  ئية واألكثر إحتياجا ألداء رسالتها  متميزة لغير 

 التنموية والخدمية وتحقيق اإلستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة . 

بأنه بالتنسيق مع اإلدارة الصحية بزفتي تم   –وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    -كما صرحت د. سحر هزاع  

 الطبية الخاصة بمبادرة حياة كريمة في قري زفتي .توفير سيارة إسعاف مجهزة للقوافل 

 حالة لتخصصات القلب والجراحة العامة والباطنة وذلك لمتابعة وإجراء عمليات عاجلة بمستشفيات الجامعة .    14كما تم تحويل عدد 

بيطرية و قافلة  بعمل  البيطري  الطب  مديرية  باإلشتراك مع  الجامعة  قامت  الكشف   صرفكما  تم  التي  الحاالت  بالمجان علي  العالج 

 عليها. 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 ة ــــالقـــافلة الطبي

 ،   القافلةوكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  والتي قامت بإفتتاح    -تم التجهيز للقافلة تحت إشراف أ.د/سحرهزاع  

الحجارأ.د/   البيئة  الصيدلة  وكيل كلية    –  سحر  المجتمع وتنمية  العزيز غازي  ،  لشئون خدمة  أ/ محمد عبد  مدير عام   –وبحضور 

وبحضور األطباء للكشف علي المرضي الذين توافدوا علي   –  مدير عام خدمة المجتمع  –ماهر حسني سعد  ، وأ/    مشروعات البيئة

  -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي : 1095العيادات إلجراء الكشف عليهم وكان العدد اإلجمالي للحاالت 

 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  148 7 جلدية  149

 2 الرمد  117 8 صدر  86

 3 مخ واعصاب   56 9 مسالك  36

 4 باطنة  163 10 انف وأذن   97

 5 اطفال  153 11 جراحة  37

 6 نفسية وعصبية  26 12 قلب واوعية دموية   27

 1095اإلجـمالـــــي 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 بالقافلة :صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 زفيت إىل قرية حنون مركز قافلة البيطريةال

 8/2021/ 1يوم االحد املوافق 

بالقري  بيطرية  قافلة  بعمل  الجامعة  قامت  بالقرية  البيطري  الطب  مديرية  مع  ضمــــبالتعاون  وذلك  رئيـــة  مبادرة  س ــــن 

العالج بالمجان علي الحاالت التي تم الكشف عليها وهي   صرفوتم    تطوير قري الريف المصري "  –" حياة كريمة  ة   ـــــالجمهوري

 كالتالي : 

 طيور  أغنام دواب ابقار  جاموس  نوع الحيوان

 560 20 9 48 37 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 زفيت إىل قرية حنون مركز القافلةالقــافلــة التثقيفيـــة 

 8/2021/ 1االحد املوافق يوم 

رئيس      مبادرة  وذلك ضمن  بمركززفتي  حنون   قرية   في  والمتنوعة  الشاملة  الطبية  القافلة  في  التمريض  كلية  شاركت  كما 

المصري "  –" حياة كريمة  الجمهورية    الريف  اتخاذ اإلجراءات اإلحترازية    تطوير قري  الخاصة مع  التوعية  قامو بتقديم  و 

   -وقد تم إلقاء ندوات خاصة علي أهالي القرية تتضمن األتي  : وإستخدام التباعد اإلجتماعي بين المواطنين 

 ندوة بعنوان "المشاكل النفسية عن األطفال " •

 ندوة بعنوان "السكر والضغط اعراضه والوقاية منه "  •

 .ندوة بعنوان " الفحصض الذاتي للثدي " •

 

  

  



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 ةــــل االجتماعيــــالقواف

 "حياة كرمية"

  ة:حتت رعاي

 ة. ذكى رئيس الجامعأحمد محمود   /أ.د

 ة.عتمان نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه املجتمع و تنميه البيئ السيد عماد   /أ.د

 

ب وذلك   "ةكريم  ةحيا"  ــــةالرئاسي  ةن املبادر ـــــز زفتى ضمـــــتفهنا العزب مرك  ــــــةقري  الىقافله  قامت كلية العلوم 

 . 2021-8-3يوم االثنين 

أ. دوذلك   العلوم   ةنهال عاطف صالح الدين وكيل كلي  /و أ.د،طارق مصطفى عميد كليه العلوم    /بحضور 

  ./وأ،أميره  البرقى    /و د.،امانى توفيق  / و د.،عبد الباسط شكر    /وأ.د،لشئون خدمه املجتمع و تنميه البيئه  

 .ماهر سعد مدير عام خدمه املجتمع /و أ. ،محمد غازى مدير عام املشروعات البيئيه 

 

 

  



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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للمشروعات الصغير   ة"كريم  ةلحيا "دعما   التنسيق مع مديري  ة و تشجيعا  التضامن االجتماعى لعرض    ةتم 

صناع   ةفكر  مشروع  د  ةعمل  قام  حيث  السائل  طريق./الصابون  خطوات  بشرح  الباسط  تحضير   ةعبد 

طفال املوجوده باملنزل و  أل ا   ةالصابون السائل و ذكر احتياطات السالمه الواجب اتباعها حفاظا على سالم

 ايضا ما يجب اتباعه حفاظا على سالمه االيدى اثناء التحضير .  

 

ذكر   لوان ثم ثم ذكر االضافات التى يجب ان تضاف للمخلوط لتزويد الرغوه و اللزوجه وملعان الصابون  و األ

 و ختم حديثه بعرض قيمه التكلفه و املكسب.   ،االضافات التى تستخدم للحفاظ على نعومه االيدى 

 ثم قامت د امانى و د اميره بتحضيره عمليا أمام الحضور الذين قاموا و شاركوا فى عمليه التحضير .   

 (. 30زجاجات الصابون هدايا على الحضور من أهل القريه ) صرفو فى النهايه تم 



 ازات ــإنج
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 ز زفتى ـــــتفهنا العزب مرك   ــــــةالى قري توعويةال القافلة

   "كريمة ةحيا "  ــــةالرئاسي ة املبادر ن ـــــ ضم

 .2021-8-3يوم االثنين وذلك 

 

 جامعة طنطا.  بكلية اآلداب   قسم اإلجتماع  اعضاء هيئة التدريس عدد منحيث شارك بالقافلة 

 استاذ علم االجتماع  بكلية االداب.  أ.د/رانيا الكيالني

 بكلية االداب. استاذ علم االجتماع املساعد   أ.د/ماريا عزمي عاذر

 .  مدرس علم االجتماع بكلية االداب أ.د/اميره عزقول 

 

 حيث قاموا سيادتهم بتوعية أهالي القرية باملوضوعات التالية:

 . اهمية تعزيز دور املرأة في القرية املصرية -1

 . القضاء علي العادات والتقاليد التي تقف عائق امام تقدم  الريف -2

 .جريمة ختان االناث من خالل توضيح االثار النفسية والصحية واالجتماعية لعملية الختانالقضاء علي  -3

  . توضيح اهمية التمكين االقتصادى للمرأة وسبل تحقيقه في القرية -4

الصحية  -5 واالثار  املبكر  الزواج  مخاطر  توضيح  خالل  من  املصرية  القرية  في  املبكر  الزواج  لظاهرة  التصدى 

 . ثل هذه الظاهرةوالنفسية مل 

  اكل ش مل املوضوعات املتناوله    مالئمةوقد كان لتفاعل السيدات في القرية اثر واضح ، يؤكد مدى اهمية املبادرة و 

 القرية املصرية . 
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 زفتي  مركزميت المخلص قرية  إلى الطبية  القافلة

 8/2021/ 8يوم االحد الموافق  

 تحت رعاية : 

 . طنطامحمود احمد زكي رئيس جامعة  / د. السيد ا

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  –عماد عتمان  / د. السيد ا

والتى تستهدف حدوث تنمية مستدامة بالريف المصرى للتخفيف عن كاهل المواطنين  "حياة كريمة"  فى اطار المبادرة الرئيسيه  

 تنظيم قافلة طبية بيئية شاملة إلي ب  -قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    –بالمجتمعات األكثر فقراً واحتياجاً قامت جامعة طنطا  

الموافق     قرية االحد  يوم  وذلك  زفتي  مركز  المخلص  الطب   8/2021/ 8ميت  مديرية   ( بالمحافظة  التنفيذية  األجهزة  مع  بالتعاون 

 مديرية الصحة ( . –مديرية التربية والتعليم  -البيطري  

البشري )الطب  كليات  القافلة  في  شارك  جميع   -الصيدلة  –وقد  في  الشاملة  البيئية  الطبية  القافلة  لتنفيذ  بالجامعة   ) التمريض 

التخصصات ومن حيث توفير األدوية الالزمة في جميع التخصصات مجانا وبحضور أعضاء هيئة التدريس واألطباء المشاركين في 

الطبية إلي أكبر قدر من المواطنين لتقديم الكشف   حالة  حيث أن القافلة تسعي لتقديم الخدمات    1086القافلة تم الكشف علي عدد  

لهم والفحص والعالج الالزم بشكل متقدم حيث تهدف الجامعة إلي النهوض بالتنمية الصحية واإلجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير  

ماكن النائية واألكثر إحتياجا ألداء  خدمة طبية متميزة لغير القادرين إيماناً من الجامعة بأهمية المشاركه المجتمعية والوصول إلي األ

 رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق اإلستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة . 

هزاع   سحر  د.  صرحت  البيئة    -كما  وتنمية  المجتمع  خدمة  لشئون  الطب  كلية  عدد    -وكيل  القلب    18بتحويل  لتخصصات  حالة 

 والعظام وذلك إلستكمال العالج بمستشفيات الجامعة.  والجراحة العامة والحروق والرمد 

بيطرية و قافلة  بعمل  البيطري  الطب  مديرية  باإلشتراك مع  الجامعة  قامت  الكشف   صرفكما  تم  التي  الحاالت  بالمجان علي  العالج 

 عليها. 

 ة ــــالقـــافلة الطبي

 ،   القافلةوكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  والتي قامت بإفتتاح    -تم التجهيز للقافلة تحت إشراف أ.د/سحرهزاع  

الحجارأ.د/   البيئة  الصيدلة  وكيل كلية    –  سحر  المجتمع وتنمية  العزيز غازي  ،  لشئون خدمة  أ/ محمد عبد  مدير عام   –وبحضور 

وبحضور األطباء للكشف علي المرضي الذين توافدوا علي   –  مدير عام خدمة المجتمع  –ماهر حسني سعد  ، وأ/    مشروعات البيئة

  -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي : 1086العيادات إلجراء الكشف عليهم وكان العدد اإلجمالي للحاالت 
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 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  141 7 جلدية  139

 2 الرمد  187 8 صدر  78

 3 مخ واعصاب   57 9 مسالك  21

 4 باطنة  108 10 انف وأذن   127

 5 اطفال  119 11 جراحة  47

 6 نفسية وعصبية  15 12 قلب واوعية دموية   47

 1086اإلجـمالـــــي 
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 العالجية بالقافلة :صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات 
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 زفيت إىل قرية ميت املخلص مركز القافلة البيطرية

 8/2021/ 8يوم االحد املوافق 

ة   ــ ة وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهوريــــة بالقريــري بالقرية قامت الجامعة بعمل قافلة بيطريـــبالتعاون مع مديرية الطب البيط 

 العالج بالمجان علي الحاالت التي تم الكشف عليها وهي كالتالي :  صرفوتم  تطوير قري الريف المصري " –" حياة كريمة 

 طيور  أغنام دواب ابقار  جاموس  نوع الحيوان

 1200 ( 40) 12 21 23 اإلجمالي

 

 



 ازات ــإنج
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 زفيت إىل قرية ميت املخلص مركزالقافلة التثقيفية 

 8/2021/ 8يوم االحد املوافق 

مبادرة      المخلص  بمركززفتي وذلك ضمن  قرية  ميت  في  والمتنوعة  الشاملة  الطبية  القافلة  في  التمريض  كلية  كما شاركت 

الجمهورية    كريمة  رئيس  حياة   "–  " المصري  الريف  قري  اإلجراءات   تطوير  اتخاذ  مع  الخاصة  التوعية  بتقديم  قامو  و 

   -اإلحترازية وإستخدام التباعد اإلجتماعي بين المواطنين وقد تم إلقاء ندوات خاصة علي أهالي القرية تتضمن األتي  : 

 . ندوة بعنوان "اإلسعاف األولي للنزيف واإلغماء " •

 . ندوة بعنوان "السكر والضغط اعراضه والوقاية منه " •

 . العناية به  " –ندوة بعنوان " الفحص الذاتي للثدي  •

 .ندوة بعنوان " فيروس سي" •
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 زفتي  مركزكفر الجنيدي قرية إلى  الطبية القافلة

 2021/ 8/ 15يوم االحد الموافق  

 تحت رعاية : 

 . طنطامحمود احمد زكي رئيس جامعة  / د. السيد ا

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  –عماد عتمان  / د. السيد ا

والتى تستهدف حدوث تنمية مستدامة بالريف المصرى للتخفيف عن كاهل المواطنين  "حياة كريمة"  فى اطار المبادرة الرئيسيه  

  -اإلدارة العامة لمشروعات البيئة    –قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    –بالمجتمعات األكثر فقراً واحتياجاً قامت جامعة طنطا  

إليب شاملة  بيئية  طبية  قافلة  زف    قرية  تنظيم  مركز  الجنيدي  الموافق  كفر  االحد  يوم  وذلك  األجهزة    15/8/2021تي  مع  بالتعاون 

 مديرية الصحة ( .  –مديرية التربية والتعليم  -التنفيذية بالمحافظة ) مديرية الطب البيطري  

البشري )الطب  كليات  القافلة  في  شارك  جميع   -الصيدلة  –وقد  في  الشاملة  البيئية  الطبية  القافلة  لتنفيذ  بالجامعة   )  التمريض 

التخصصات ومن حيث توفير األدوية الالزمة في جميع التخصصات مجانا وبحضور أعضاء هيئة التدريس واألطباء المشاركين في 

حالة  حيث أن القافلة تسعي لتقديم الخدمات الطبية إلي أكبر قدر من المواطنين لتقديم الكشف     1061القافلة تم الكشف علي عدد  

شكل متقدم حيث تهدف الجامعة إلي النهوض بالتنمية الصحية واإلجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير  لهم والفحص والعالج الالزم ب

  خدمة طبية متميزة لغير القادرين إيماناً من الجامعة بأهمية المشاركه المجتمعية والوصول إلي األماكن النائية واألكثر إحتياجا ألداء 

 ادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة . رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق اإلستف

هزاع    /دأ.كما صرحت   البيئة    -سحر  وتنمية  المجتمع  خدمة  لشئون  الطب  كلية  عدد    -وكيل  المخ    12بتحويل  لتخصصات  حالة 

 واألعصاب والعمود الفقري والقلب والرمد والجلدية وذلك إلستكمال العالج بمستشفيات الجامعة .  

الجام قامت  بيطرية وكما  قافلة  بعمل  البيطري  الطب  مديرية  باإلشتراك مع  الكشف   صرفعة  تم  التي  الحاالت  بالمجان علي  العالج 

 عليها. 

 ة ــــالقـــافلة الطبي

 أعمال   وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  والتي قامت بإفتتاح  -هزاع    تم التجهيز للقافلة تحت إشراف أ.د/سحر

مدير    –وبحضور أ/ محمد عبد العزيز غازي  ،  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الصيدلة  وكيل كلية    –  سحر الحجارأ.د/      القافلة

وبحضور األطباء للكشف علي المرضي الذين توافدوا   –  مدير عام خدمة المجتمع  –، وأ/ ماهر حسني سعد    عام مشروعات البيئة

   -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي : 1061علي العيادات إلجراء الكشف عليهم وكان العدد اإلجمالي للحاالت  



 ازات ــإنج
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 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  132 7 جلدية  114

 2 الرمد  131 8 صدر  84

 3 مخ واعصاب   76 9 مسالك  46

 4 باطنة  127 10 انف وأذن   129

 5 اطفال  122 11 جراحة  18

 6 نفسية وعصبية  54 12 قلب واوعية دموية   28

 1061اإلجـمالـــــي 
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 صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة :
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 زفيت إىل قرية كفر اجلنيدي مركز القافلة البيطرية

 8/2021/ 15يوم االحد املوافق 

 

 ة  ــــادرة رئيس الجمهوريــة وذلك ضمن مبــبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرية قامت الجامعة بعمل قافلة بيطرية بالقري 

 العالج بالمجان علي الحاالت التي تم الكشف عليها وهي كالتالي :  صرفوتم  تطوير قري الريف المصري " –" حياة كريمة 

 

 طيور  أغنام دواب ابقار  جاموس  نوع الحيوان

 2900 265 18 124 329 اإلجمالي
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 زفيت إىل قرية كفر اجلنيدي مركزافلة التثقيفيـة ـالق

 8/2021/ 15االحد املوافق يوم 

مبادرة      وذلك ضمن  بمركززفتي  الجنيدي   كفر  قرية   في  والمتنوعة  الشاملة  الطبية  القافلة  في  التمريض  كلية  شاركت  كما 

الجمهورية    كريمة  رئيس  حياة   "–  " المصري  الريف  قري  اإلجراءات   تطوير  اتخاذ  مع  الخاصة  التوعية  بتقديم  قامو  و 

   -واطنين وقد تم إلقاء ندوات خاصة علي أهالي القرية تتضمن األتي  : اإلحترازية وإستخدام التباعد اإلجتماعي بين الم

 وسائل تنظيم األسرة " –العناية به  –الفحص الذاتي للثدي   -ندوة بعنوان "سرطان الثدي  •

 ندوة بعنوان " االنيميا عند األطفال " •

 ندوة بعنوان "نقص الحديد عند االطفال " •

 والدة "ندوة بعنوان "صحة األم وحديثي ال •

 ندوة بعنوان " اضطرابات ضغط الدم " •

  



 ازات ــإنج
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  املعتمدية ةقريإلى  "تمكين اقتصادى"ة االجتماعيةقافلال

    2021-8-25يوم االثنين 

 تحت رعاية 

 أ.د/ محمود ذكى رئيس الجامعة. 

 أ.د/ عماد عتمان نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع و تنميه البيئة. 

نهال عاطف   /أ.د   حضور و د/عماد عتمان  نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه املجتمع و تنميه البيئه  أ.تشريف  ب

منى الفقى    / د.،عبد الباسط شكر    /أ.د ،صالح الدين وكيل كليه العلوم لشئون خدمه املجتمع و تنميه البيئه  

 .  ماهر سعد مدير عام خدمه املجتمع  /و أ.،محمد غازى مدير عام املشروعات البيئيه  /أ.البرقى ،أميره   /د.،

الصغي للمشروعات  املصرى   رةتشجيعا  الريف  مستوى  االجتماعى  لتحسين  التضامن  مديريه  مع  التنسيق    تم 

ا محروس مدير االستاذه / امانى النادرى )وكيل وزارة التضامن اإلجتماعى بمحافظة العربية(  و االستاذه / مه 

املرأه شئون  و  التنميه  ع  عام  و  توعويه  ندوه  الصابون  لتقديم  صناعه  مشروع  عمل  فكره  الزيت   رض  من 

السائل حيث قام د عبد الباسط بشرح خطوات طريقه تحضير الصابون املستعمل فى القلى و كذلك الصابون  

االطفال املوجوده باملنزل و ايضا ما يجب السائل و ذكر احتياطات السالمه الواجب اتباعها حفاظا على سالمه  

لتزويد  للمخلوط  تضاف  ان  يجب  التى  االضافات  ذكر  ثم   . التحضير  اثناء  االيدى  سالمه  على  حفاظا  اتباعه 

للحفاظ على نعومه االيدى   التى تستخدم  ثم ذكر االضافات  الصابون  و االلوان  اللزوجه وملعان  و  و  الرغوه   .

لفه و املكسب ثم قامت د /اميره  البرقى بتحضيره عمليا أمام الحضور الذين قاموا  ختم حديثه بعرض قيمه التك

 و شاركوا فى عمليه التحضير.

تم   النهايه  فى  و  املبكر  والزواج  فى  الختان  الدين  ندوه عن رأي  باعطاء  الباسط  زجاجات   صرفكما قام د عبد 

   (.(40)الصابون هدايا على الحضور من أهل القريه )

لتلقى دوره تدريبيه عن صناعه املنظفات و املطهرات مجانا بكليه العلوم    18اختيار عدد    كما تم من الحضور 

 جامعه طنطا . 



 ازات ــإنج
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 زفتي  مركزعزبة عويس قرية إلى  الطبية القافلة                  

 2021/ 8/  31يوم الثالثاء الموافق                           

 تحت رعاية : 

 . طنطامحمود احمد زكي رئيس جامعة  / د. السيد ا

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  –عماد عتمان  / د. السيد ا

والتى تستهدف حدوث تنمية مستدامة بالريف المصرى للتخفيف عن كاهل المواطنين  "حياة كريمة"  فى اطار المبادرة الرئيسيه  

  -اإلدارة العامة لمشروعات البيئة    –قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    –بالمجتمعات األكثر فقراً واحتياجاً قامت جامعة طنطا  

قافلة طبية بيئية شاملة إليب بالتعاون مع األجهزة    31/8/2021عزبة عويس مركز زفتي وذلك يوم الثالثاء الموافق     قرية  تنظيم 

 مديرية الصحة ( .  –مديرية التربية والتعليم  -التنفيذية بالمحافظة ) مديرية الطب البيطري  

البشري )الطب  كليات  القافلة  في  شارك  ا  -الصيدلة  –وقد  الطبية  القافلة  لتنفيذ  بالجامعة   ) جميع التمريض  في  الشاملة  لبيئية 

التخصصات ومن حيث توفير األدوية الالزمة في جميع التخصصات مجانا وبحضور أعضاء هيئة التدريس واألطباء المشاركين في 

حالة  حيث أن القافلة تسعي لتقديم الخدمات الطبية إلي أكبر قدر من المواطنين لتقديم الكشف    1247القافلة تم الكشف علي عدد  

الفحص والعالج الالزم بشكل متقدم حيث تهدف الجامعة إلي النهوض بالتنمية الصحية واإلجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير  لهم و

ية واألكثر إحتياجا ألداء  ئخدمة طبية متميزة لغير القادرين إيماناً من الجامعة بأهمية المشاركه المجتمعية والوصول إلي األماكن النا

 والخدمية وتحقيق اإلستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة . رسالتها التنموية 

البيئة    -كما صرحت د. سحر هزاع   المجتمع وتنمية  الطب لشئون خدمة  كلية  الجراحة   26بتحويل عدد    -وكيل  حالة لتخصصات 

 والقلب والرمد والمخ واألعصاب وذلك إلستكمال العالج بمستشفيات الجامعة .  

قامت   بيطرية وكما  قافلة  بعمل  البيطري  الطب  مديرية  باإلشتراك مع  الكشف   صرفالجامعة  تم  التي  الحاالت  بالمجان علي  العالج 

 عليها. 

 ة ــــالقـــافلة الطبي

وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،  وتم افتتاح القافلة بحضور   -تم التجهيز للقافلة تحت إشراف أ.د/سحرهزاع  

  –وبحضور أ/ محمد عبد العزيز غازي  ،  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الصيدلة  وكيل كلية    –  سحر الحجار أ.د/    كال من :  

البيئة المجتمع  –، وأ/ ماهر حسني سعد    مدير عام مشروعات  الذين    –  مدير عام خدمة  المرضي  وبحضور األطباء للكشف علي 

   -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي : 1247توافدوا علي العيادات إلجراء الكشف عليهم وكان العدد اإلجمالي للحاالت 



 ازات ــإنج
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 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  125 7 جلدية  176

 2 الرمد 139 8 صدر  86

 3 مخ واعصاب 56 9 مسالك 56

 4 باطنة  141 10 انف وأذن 166

 5 اطفال  183 11 جراحة 46

 6 نفسية وعصبية 25 12 قلب واوعية دموية 48

 1247اإلجـمالـــــي 
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 العالجية بالقافلة :صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

96  

 

 زفتي  مركزعزبة عويس إلى قرية  البيطرية لقافلةا

 8/2021/ 31يوم الثالثاء الموافق 

 

ــ ة بالقرية وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهوريــــبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرية قامت الجامعة بعمل قافلة بيطري  ة   ــــ

 العالج بالمجان علي الحاالت التي تم الكشف عليها وهي كالتالي :  صرفوتم  تطوير قري الريف المصري " –" حياة كريمة 

نوع 

 الحيوان

عينات  سونار   أغنام دواب ابقار  جاموس 

 بروسيال

 دواجن

 1270 9 11 10 20 63 67 اإلجمالي
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 زفيت مركزعزبة عويس إىل قرية  القافلة التثقيفية

 8/2021/ 31يوم الثالثاء املوافق 

مبادرة     وذلك ضمن  بمركززفتي  عزبة عويس   قرية   في  والمتنوعة  الشاملة  الطبية  القافلة  في  التمريض  كلية  شاركت  كما 

الجمهورية    كريمة  رئيس  حياة   "–  " المصري  الريف  قري  اإلجراءات   تطوير  اتخاذ  مع  الخاصة  التوعية  بتقديم  قامو  و 

   -اإلحترازية وإستخدام التباعد اإلجتماعي بين المواطنين وقد تم إلقاء ندوات خاصة علي أهالي القرية تتضمن األتي  : 

 ندوة بعنوان " اإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا "  •

 ندوة بعنوان " اإلسعافات األولية "  •

 ووسائل منع الحمل " –" الفحص الذاتي للثدي ندوة بعنوان  •

 ندوة بعنوان "التنشئة النفسية الجيدة لألطفال من الوالدة إلي المراهقة "  •

 

 
 

  



 ازات ــإنج
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 زفتي  مركزشبرا ملس قرية إلى  الطبية القافلة

 2021/ 9/ 8يوم االربعاء الموافق 

 تحت رعاية : 

 . طنطامحمود احمد زكي رئيس جامعة  / د. السيد ا

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  القائم بأعمال –عماد عتمان  / د. السيد ا

والتى تستهدف حدوث تنمية مستدامة بالريف المصرى للتخفيف عن كاهل المواطنين  "حياة كريمة"  فى اطار المبادرة الرئيسيه  

  -اإلدارة العامة لمشروعات البيئة    –قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    –بالمجتمعات األكثر فقراً واحتياجاً قامت جامعة طنطا  

إليب شاملة  بيئية  طبية  قافلة  زفتي     قرية  تنظيم  مركز  ملس  الموافق  شبرا  االربعاء  يوم  األجهزة    8/9/2021وذلك  مع  بالتعاون 

 مديرية الصحة ( .  –مديرية التربية والتعليم  -التنفيذية بالمحافظة ) مديرية الطب البيطري  

البشري )الطب  كليات  القافلة  في  شارك  جميع   -الصيدلة  –وقد  في  الشاملة  البيئية  الطبية  القافلة  لتنفيذ  بالجامعة   ) التمريض 

التخصصات ومن حيث توفير األدوية الالزمة في جميع التخصصات مجانا وبحضور أعضاء هيئة التدريس واألطباء المشاركين في 

 حالة    1181القافلة تم الكشف علي عدد 

دم حيث تهدف لتقديم الخدمات الطبية إلي أكبر قدر من المواطنين لتقديم الكشف لهم والفحص والعالج الالزم بشكل متق  القافلة  تسعي

الجامعة إلي النهوض بالتنمية الصحية واإلجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين إيماناً من الجامعة 

بأهمية المشاركه المجتمعية والوصول إلي األماكن النائية واألكثر إحتياجا ألداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق اإلستفادة من 

 الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة . 

هزاع   سحر  د.  صرحت  البيئة    -كما  وتنمية  المجتمع  خدمة  لشئون  الطب  كلية  عدد    -وكيل  المخ    23بتحويل  لتخصصات  حالة 

 واألعصاب والقلب والصدر والباطنة وذلك إلستكمال العالج بمستشفيات الجامعة .  

ا مديرية  باإلشتراك مع  الجامعة  قامت  بيطرية وكما  قافلة  بعمل  البيطري  الكشف   صرفلطب  تم  التي  الحاالت  بالمجان علي  العالج 

 عليها. 

 ة ــــالقـــافلة الطبي

بأعمال    –عماد عتمان    / د. السيد ا تم افتتاح القافلة بحضور   وتم   –  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةالقائم 

سحرهزاع   أ.د/  إشراف  تحت  للقافلة  القافلة   -التجهيز  إفتتاح  تم  ،وأيضا  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  لشئون  الطب  كلية  وكيل 



 ازات ــإنج
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وبحضور أ/ محمد عبد العزيز ،  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الصيدلة  وكيل كلية    –  سحر الحجارأ.د/      -بحضور كال من :

وبحضور األطباء للكشف علي المرضي   –  مدير عام خدمة المجتمع  –، وأ/ ماهر حسني سعد    مشروعات البيئةمدير عام    –غازي  

   -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي :   1181الذين توافدوا علي العيادات إلجراء الكشف عليهم وكان العدد اإلجمالي للحاالت 

 م العيادة اسم  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  148 7 جلدية  123

 2 الرمد  112 8 صدر  89

 3 مخ واعصاب   66 9 مسالك  51

 4 باطنة  161 10 انف وأذن   96

 5 اطفال  164 11 جراحة  66

 6 نفسية وعصبية  71 12 قلب واوعية دموية   31

    1181اإلجـمالـــــي 
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 القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة :صور توضح توافد أهالي 
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 زفيت مركزشربا ملس إىل قرية  البيطريةالقافلة 

 9/2021/ 8يوم االربعاء املوافق 

 

 بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرية قامت الجامعة بعمل قافلة بيطرية بالقرية وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية   

 العالج بالمجان علي الحاالت التي تم الكشف عليها وهي كالتالي :  صرفوتم  تطوير قري الريف المصري " –" حياة كريمة  

 طيور   عينات بروسيال  سونار   أغنام دواب ابقار  جاموس  نوع الحيوان

 42 اإلجمالي

 

25 10 25 7 7 2010 
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 زفيت مركزشربا ملس إىل قرية  القافلة التثقيفية

   9/2021/ 8يوم االربعاء املوافق 

زفتي وذلك ضمن مبادرة رئيس   كما شاركت كلية التمريض في القافلة الطبية الشاملة والمتنوعة في قرية  شبرا ملس بمركز

المصري "  –" حياة كريمة  الجمهورية    الريف  اتخاذ اإلجراءات اإلحترازية    تطوير قري  الخاصة مع  التوعية  قامو بتقديم  و 

   -وإستخدام التباعد اإلجتماعي بين المواطنين وقد تم إلقاء ندوات خاصة علي أهالي القرية تتضمن األتي  : 

 وسائل تنظيم األسرة " –العناية به  –الفحص الذاتي للثدي   -ندوة بعنوان "سرطان الثدي  •

 " االنيميا عند األطفال "ندوة بعنوان  •

 ندوة بعنوان "نقص الحديد عند االطفال " •

 ندوة بعنوان "صحة األم وحديثي الوالدة " •

 ندوة بعنوان " اضطرابات ضغط الدم " •
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 عن تقرير

 القافلة الزراعية إىل قرية كفر املنشي

للعمل على النهوض بالقرى تطوير قري الريف المصري "    –" حياة كريمة  انطالقا من مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية  

األكثر احتياجا و تحت رعاية السيد األستاذ الدكتور/ محمود زكي رئيس الجامعة والسيد األستاذ الدكتور/عماد عتمان نائب رئيس  

خدمة   لشئون  والسيد الجامعة  الكلية  عميد  أحمد  محمد  السيد  محمد   / الدكتور  االستاذ  السيد  اشراف  و  البيئة  وتنمية  المجتمع 

  االستاذ الدكتور/ شريف عبدالونيس جبر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 . 6/9/2021طا وذلك يوم االثنين الموافق التابعة لمركز طن  -نظمت كلية الزراعة جامعة طنطا قافلة زراعية الى قرية كفرالمنشي

وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بدأت   -افتتح أعمال القافلة السيد األستاذ الدكتور/ شريف عبدالونيس جبر

ال هيئه  أعضاء  الساده  ،وتقديم  المنشي  بكفر  القافله  منظمي  الي  التقدير  الشكرو  و  بالتحيه  القافلة  المشاركين أعمال  تدريس 

 بالقافله. 

 :القافلة عدد من السادة من أعضاء هيئة التدريس  بكلية الزراعة يف التخصصات املختلفة وهمحبضور شارك 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شريف عبدالونيـــس جبــــر /أ.د

 والميـاهأستاذ االراضي  أ.د./ عبدالحليم عوض عبدالحليم 

 أستاذ االرشاد الزراعي  ا.د/ عصام محمد البعلــي

 أستاذ مساعد ورئيس قسم البساتين أ.د./ محمد إبراهيم فتـوح

 أستاذ تغذية الدواجـــن المساعـــــد أ.د./ طلعت خضر الريس 

 مدرس كيمياء و سميه المبيـــــدات د./ حازم محمد ربيـــع 

 مدرس كيمياء و سميه المبيـــــدات د./ هناء عاطف نسيــم 

 مدرس االلبـــان د./ دينا أحمد مرتضـى 

 مدرس الميكنــة الزراعيـــــة  د./ شيماء السيد صالح  

 مدرس تغذيــة الدواجـــــــــن  د./صفاء السيد صــالح

 مدرس الحشرات االقتصاديه       د./ فاطمة الزهراء حجازي   
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 موضوعات القافله: 

 -لت القافله الحديث في بعض الموضوعات الهامة وهي:وتنا 

 المشروعات الصغيرة في المجال الزراعي ودورها في حل العديد من المشكالت.  •

 المحيـــط . دور المؤسسات البحثية والتعليمية في حل مشكالت المجتمع المدنـــــي  •

 مشكلة نقص الموارد المائية في مصر وسبل حلهـــــــا.  •

 مدى قابلية المزارع المصري لتطبيق نظم الري الحديث وماهي المشكالته وسبل مواجهاتها.   •

 انتاج الدواجن في مصر وماهي المشكالت التي تقابلها.   •

 التربية المنزلية للطيور كمشروع صغيــــر. •

  االستخدام الخاطيء للمبيدات الزراعية والمنزلية وأثرها على الصحة العامة وجودة المنتجات الزراعية. •

 الصوب الزراعية كأحد الحلول لزيادة انتاجية الفـــدان.  •

 كيفية عمل شبكات الري وحل بعض المشكالت التي تواجه المزارعين.  •

 تغذية الحيـــــوان الزراعــي. استخدام بعض النباتات مثل المورينجا في  •

 الميكنة الزراعية ودورها في االنتاج الزراعي.  •

 استخدام الطاقة الحيوية في المجال الزراعـــي.  •

 التغذيـــــة السليمـــــة في زمــــن الكورونـــــا. •

 المخلفات الزراعية وكيفية االستفــــادة منهــــا.  •

 :أهم التوصيات

الزراعة   • المجالت  في  المتخصصين  بين  وصل  حلقة  لعمل  سنويه  ثابتة  بخطة  الزراعية  االرشادية  القوافل  توفير  ضروره 

 المختلفه وبين المزارعين لاليجاد حلول  للعديد من المشكالت التي تواجههم.

 مطويات توعية ارشاديه على المزارعين في كافه المجاالت.  صرفضروره توافر و  •

 ضروره العمل علي تفعيل دور المرشد الزراعي.  •
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 :قافلــــةصور ال
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 بسيون  مركزقرانشو قرية  إلى  الطبية القافلة

 2021/ 9/  15يوم االربعاء الموافق 

 تحت رعاية : 

 . طنطامحمود احمد زكي رئيس جامعة  / د. السيد ا

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة القائم بعمل    –عماد عتمان  / د. السيد ا

علي   الجامعة  وبناءا  رئيس  أ.د/  السيد  البيئة تعليمات  وتنمية  املجتمع  خدمة  شئون  قطاع  قام  ملشروعات    -  م  العامة  اإلدارة 

افق  جامعة طنطا     -البيئة     15/9/2021بتنظيم قافلة طبية بيئية شاملة إلي قرية قرانشو مركز بسيون وذلك يوم االربعاء املو

 مديرية الزراعة (. -مديرية الطب البيطري  –مديرية الصحة  –بالتعاون مع األجهزة التنفيذية بالمحافظة ) مديرية التربية والتعليم 

الزراعة  ( بالجامعة لتنفيذ القافلة الطبية البيئية الشاملة في   –التمريض    –الصيدلة    –وقد شارك في القافلة كليات )الطب البشري  

واألطباء  التدريس  هيئة  أعضاء  وبحضور  مجانا  التخصصات  جميع  في  الالزمة  األدوية  توفير  حيث  ومن  التخصصات  جميع 

حالة  حيث أن القافلة تسعي لتقديم الخدمات الطبية إلي أكبر قدر من المواطنين 1391ي عددالمشاركين في القافلة تم الكشف عل

بالتنمية الصحية واإلجتماعية والبيئية  النهوض  إلي  الجامعة  الالزم بشكل متقدم حيث تهدف  الكشف لهم والفحص والعالج  لتقديم 

من   إيماناً  القادرين  لغير  متميزة  طبية  خدمة  وتوفير  النائية والفكرية  األماكن  إلي  والوصول  المجتمعية  المشاركه  بأهمية  الجامعة 

 واألكثر إحتياجا ألداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق اإلستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة . 

البيئة    -كما صرحت د. سحر هزاع   المجتمع وتنمية  الطب لشئون خدمة  كلية  الجراحة   36بتحويل عدد    -وكيل  حالة لتخصصات 

 والرمد والمخ واألعصاب والعظام  وذلك إلستكمال العالج بمستشفيات الجامعة .   والقلب

قافلة زراعية وتوعية ارشادية علي المزارعين في كافة  كما قامت الجامعة باإلشتراك مع مديرية الزراعة وكلية الزراعة بتنظيم  

 المجاالت وتفعيل دور المرشد الزراعي .

بيطرية و قافلة  بعمل  البيطري  الطب  مديرية  باإلشتراك مع  الجامعة  قامت  الكشف   صرفكما  تم  التي  الحاالت  بالمجان علي  العالج 

 عليها.  

       كما قامت الجامعة باإلشتراك مع كلية التمريض بعمل ندوات تثقيفية و تقديم التوعية الخاصة علي أهالي القرية                         
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 ة ــــقـــافلة الطبيال

وتم   –  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةالقائم بأعمال    –عماد عتمان    / د. السيد اتم افتتاح القافلة بحضور  

أ.د/سحرهزاع   إشراف  تحت  للقافلة  القافلة   -التجهيز  إفتتاح  تم  وأيضا   ، البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  لشئون  الطب  كلية  وكيل 

وبحضور أ/ محمد عبد العزيز ،  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الصيدلة  وكيل كلية    –  سحر الحجارأ.د/      -بحضور كال من :

وبحضور األطباء للكشف علي المرضي   –  مدير عام خدمة المجتمع  –، وأ/ ماهر حسني سعد    مشروعات البيئةمدير عام    –غازي  

   -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي :   1391الذين توافدوا علي العيادات إلجراء الكشف عليهم وكان العدد اإلجمالي للحاالت 

 م دة اسم العيا عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  160 7 جلدية  135

 2 الرمد 200 8 صدر  78

 3 مخ واعصاب 102 9 مسالك 82

 4 باطنة  297 10 انف وأذن 99

 5 اطفال  135 11 جراحة 35

 6 نفسية وعصبية 21 12 قلب واوعية دموية 47

 1391اإلجـمالـــــي 
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 العالجية بالقافلة :صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات 
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 بسيون  مركزقرانشو إىل قرية  القافلة البيطرية

 9/2021/ 15يوم االربعاء املوافق 

مبادرة    وذلك ضمن  بسيون   مركز  قرانشو  بقرية  بيطرية  قافلة  بعمل  الجامعة  قامت  بالقرية  البيطري  الطب  مديرية  مع  بالتعاون 

العالج بالمجان علي الحاالت التي تم الكشف عليها    صرفوتم    تطوير قري الريف المصري "  –" حياة كريمة  رئيس الجمهورية   

 وهي كالتالي: 

 طيور  دواب  غنم وماعز  جاموس   ابقار  نوع الحيوان

 0(40)1 21 30 28 48 اإلجمالي
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 بسيون  مركزقرانشو إىل قرية  القافلة التثقيفية

 9/2021/ 15يوم االربعاء املوافق 

وقد شارك بالحضور عدد من   كما شاركت كلية التمريض في القافلة الطبية الشاملة والمتنوعة في قرية  قرانشو  بمركز بسيون   

 السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض وهم :

 د/ رحاب عبد المنعم محمد أبو شاهين   •

 د/ إسالم محمد جادو   •

 د/ نجوي إبراهيم بركة   •

إلقاء ندوات    تم  المواطنين وقد  بين  اإلجتماعي  التباعد  اإلحترازية وإستخدام  اإلجراءات  اتخاذ  الخاصة مع  التوعية  بتقديم  قامو  و 

   -خاصة علي أهالي القرية تتضمن األتي  : 

 الوقاية منه  " –ندوة بعنوان "فيروس كورونا المستجد  •

 ا عند األطفال "ندوة بعنوان " االنيمي •

 ندوة بعنوان "نقص الحديد عند االطفال " •

 ندوة بعنوان " المشاكل النفسية عند األطفال "  •
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 القافلة الزراعية إىل قرية قرانشو مركز بسيون

 9/2021/ 15يوم االربعاء املوافق 

للعمل على النهوض بالقرى  تطوير قري الريف المصري "  –" حياة كريمة انطالقا من مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية 

األكثر احتياجا و تحت رعاية السيد األستاذ الدكتور/ محمود زكي رئيس الجامعة والسيد األستاذ الدكتور/عماد عتمان نائب رئيس 

المجتمع وتنمية البيئة و اشراف السيد االستاذ الدكتور / محمد السيد محمد أحمد عميد الكلية والسيد االستاذ  الجامعة لشئون خدمة 

  الدكتور/ شريف عبدالونيس جبر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 .15/9/2021بسيون وذلك يوم االربعاء الموافق التابعة لمركز  -ظمت كلية الزراعة جامعة طنطا قافلة زراعية الى قرية قرانشو  ن

 -بداية أعمال القافلة:

 قام باالفتتاح السيد األستاذ الدكتور/ شريف عبدالونيس جبر  )وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة . 

 -التخصصات املختلفة وهم:القافله عدد من السادة من أعضاء هيئة التدريس  بكلية الزراعة يف حبضور شارك 

 وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة أ.د. شريف عبدالونيس جبر  .1

 ي  ـــــــــــمدرس النبات الزراع ة   ــــــد./  اسالم اسماعيل طيب .2

 مدرس امليكنة الزراعية  الح ـــــــــــــــــــــد./ شيماء السيد ص  .3

 ن ــ مدرس تغذية الدواج الح صــــــــــــــــــد ــــــــــــد./صفاء السي  .4

 معيدة بقسم االنتاج الحيواني  ي ــــــــــــــــــــــــــان مصطفـــــــــــــــــــــــأ/ نوره .5

 

 موضوعات القافله : 

 -لت القافله الحديث في بعض املوضوعات الهامة وهي:و تنا

 الحيوانات املزرعية مشاكل التغذية في  •

 كيفية االستفادة من املخلفات الزراعية في تغذية الحيوان   •

 استخدام السيالج واهم املشكالت  •

 استخدام املخلفات الزراعية في انتاج الطاقة الحيوية  •
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 البكتريا واستخدامها في املجال الزراعي  •

 مشكالت زراعة القطن في مصر •

 املصرية الناتجة من تراكم االسمدة ومتبقيات املبيدات وسبل حلها.أهم املشكالت في التربة  •

 -أهم التوصيات:

 عودة الدورة الزراعية  •

 املطالبة بزيادة املرشدين الزراعيين  •

 ة تفعيل دور الجمعيات الزراعية في خدمة املزارع كمصدر معتمد للمبيدات واألسمد •

 -صور الندوه :
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 زفتي   مركزالسمالوية قرية الى  الطبية القافلة

 2021/ 9/ 19يوم االحد الموافق  

 تحت رعاية : 

 . طنطامحمود احمد زكي رئيس جامعة  / د. السيد ا

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة القائم بعمل    –عماد عتمان  / د. السيد ا

الرئاسية    املبادرة  إطار  كاهل   " حياة كريمة "في  عن  للتخيف  املصري  بالربف  مستدامة  تنمية  حدوث  تسنهدف  والتي 

اإلدارة العامة   –قطاع شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة    –املواطنين باملجتمعات األكثر فقرا واحتياجا قامت جامعة طنطا  

البيئة   افق    -ملشروعات  املو االحد  يوم  وذلك  زفتي  مركز  السمالوية  قرية  إلي  شاملة  بيئية  طبية  قافلة    19/9/2021بتنظيم 

 مديرية الزراعة (. -مديرية الطب البيطري  –مديرية الصحة  –بالتعاون مع األجهزة التنفيذية بالمحافظة ) مديرية التربية والتعليم 

الزراعة  ( بالجامعة لتنفيذ القافلة الطبية البيئية الشاملة في   –التمريض    –الصيدلة    –رك في القافلة كليات )الطب البشري  وقد شا

واألطباء  التدريس  هيئة  أعضاء  وبحضور  مجانا  التخصصات  جميع  في  الالزمة  األدوية  توفير  حيث  ومن  التخصصات  جميع 

حالة  حيث أن القافلة تسعي لتقديم الخدمات الطبية إلي أكبر قدر من المواطنين 1321المشاركين في القافلة تم الكشف علي عدد

بالتنمية الصحية واإلجتماعية والبيئية  النهوض  إلي  الجامعة  الالزم بشكل متقدم حيث تهدف  الكشف لهم والفحص والعالج  لتقديم 

الجامع من  إيماناً  القادرين  لغير  متميزة  طبية  خدمة  وتوفير  النائية والفكرية  األماكن  إلي  والوصول  المجتمعية  المشاركه  بأهمية  ة 

 واألكثر إحتياجا ألداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق اإلستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة . 

هزاع   سحر  د.  صرحت  البيئة    -وقد  وتنمية  المجتمع  خدمة  لشئون  الطب  كلية  عدد    -وكيل  لتخ  26بتحويل  القلب  حالة  صصات 

 والجراحة العامة والعظام والباطنة والصدر  وذلك إلستكمال العالج بمستشفيات الجامعة .  

و قامت الجامعة باإلشتراك مع مديرية الزراعة بتنظيم  قافلة زراعية وتوعية ارشادية علي المزارعين في كافة المجاالت وتفعيل 

 دور المرشد الزراعي . 

باإلشت  كما الجامعة  بيطرية وقامت  قافلة  بعمل  البيطري  الطب  مديرية  الكشف   صرفراك مع  تم  التي  الحاالت  بالمجان علي  العالج 

 عليها.  

                               .وكما قامت الجامعة باإلشتراك مع كلية التمريض بعمل ندوات تثقيفية و تقديم التوعية الخاصة علي أهالي القرية



 ازات ــإنج
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 زفيت  مركزالسمالوية اىل قرية القافلة الطبية 

 9/2021/ 19يوم االحد املوافق 

التجهيز أ.د/  تم  إشراف  تحت  للقافلة  إفتتاح   -سحرهزاع    واإلعداد   تم  و   ، البيئة  وتنمية  المجتمع  لشئون خدمة  الطب  كلية  وكيل 

وبحضور أ/ محمد عبد ،  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الصيدلة  وكيل كلية    –  سحر الحجارأ.د/      -القافلة بحضور كال من :

البيئة مدير عام مشروعات  ماهر حسني سعد    العزيز غازي   المجتمعمدير عام خ  –، وأ/  للكشف علي   –  دمة  األطباء  وبحضور 

حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي    1321المرضي الذين توافدوا علي العيادات إلجراء الكشف عليهم وكان العدد اإلجمالي للحاالت  

:-   

 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  162 7 جلدية  163

 2 الرمد  175 8 صدر  78

 3 مخ واعصاب   63 9 مسالك  35

 4 باطنة  191 10 انف وأذن   146

 5 اطفال  173 11 جراحة  29

 6 نفسية وعصبية  53 12 قلب واوعية دموية   53

    1321اإلجـمالـــــي 
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 صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة :
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 زفيت  مركزالسمالوية اىل قرية  البيطريةالقافلة 

 9/2021/ 19يوم االحد املوافق 

مبادرة    زفتي  وذلك ضمن  مركز  السمالوية  بقرية  بيطرية  قافلة  بعمل  الجامعة  قامت  بالقرية  البيطري  الطب  مديرية  مع  بالتعاون 

العالج بالمجان علي الحاالت التي تم الكشف عليها    صرفوتم    تطوير قري الريف المصري "  –" حياة كريمة  رئيس الجمهورية   

 وهي كالتالي: 

 طيور  دواب  غنم وماعز  جاموس   ابقار  نوع الحيوان

 2190 41 187 120 49 اإلجمالي
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 زفيت  مركزالسمالوية اىل قرية  القافلة التثقيفية

  9/2021/ 19يوم االحد املوافق 

زفتي    بمركز  السمالوية   قرية   في  والمتنوعة  الشاملة  الطبية  القافلة  في  التمريض  كلية  مبادرة رئيس   كما شاركت  وذلك ضمن 

كريمة  الجمهورية    حياة   "–  " المصري  الريف  قري  بكلية   تطوير  التدريس  هيئة  أعضاء  السادة  من  عدد  بالحضور  شارك  وقد 

 التمريض وهم : 

 د/ نهلة سعيد محمود اسماعيل   •

 د/ سارة محمد احمد الجمال   •

 د/ ايمان محمد سالم •

 د / فاطمة عاطف قاسم   •

إلقاء ندوات    تم  المواطنين وقد  بين  اإلجتماعي  التباعد  اإلحترازية وإستخدام  اإلجراءات  اتخاذ  الخاصة مع  التوعية  بتقديم  قامو  و 

   -خاصة علي أهالي القرية تتضمن األتي  : 

 من هم االكثر عرضة   "  –طرق الوقاية   –التعريف  –ندوة بعنوان "الفحص الذاتي للثدي  •

 ودورة في األسرة السعيدة  " –عالقته بالصحة النفسية للمرأة  –االهمية  –ندوة بعنوان " اإلمتنان وصحة المرأة  •

 ندوة بعنوان "التوتر العصبي وطرق التعامل مع الطفل العنيد ومراعاة الحالة الصحية له  " •

 زات وعيوب كل وسيلة  "انواعها وممي –ندوة بعنوان " وسائل منع الحمل  •
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  القافلة الزراعية إىل قرية السمالويه مركز زفتى

 9/2021/ 19يوم االحد املوافق 

الجمهورية   السيد رئيس  فخامة  مبادرة  المصري "    –" حياة كريمة  انطالقا من  الريف  قري  بالقرى  تطوير  النهوض  للعمل على 

األستاذ الدكتور/ محمود زكي رئيس الجامعة والسيد األستاذ الدكتور/عماد عتمان نائب رئيس األكثر احتياجا و تحت رعاية السيد  

الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و اشراف السيد االستاذ الدكتور / محمد السيد محمد أحمد عميد الكلية والسيد االستاذ 

  المجتمع وتنمية البيئة.الدكتور/ شريف عبدالونيس جبر وكيل الكلية لشئون خدمة 

 . 9/2021/ 19التابعة لمركز زفتى وذلك يوم االربعاء الموافق  -نظمت كلية الزراعة جامعة طنطا قافلة زراعية الى قرية السمالويه  

 -بداية أعمال القافلة:

 .  ( خدمة املجتمع وتنمية البيئةقام باالفتتاح السيد األستاذ الدكتور/ شريف عبدالونيس جبر  )وكيل كلية الزراعة لشئون 

 -القافله عدد من السادة من أعضاء هيئة التدريس  بكلية الزراعة يف التخصصات املختلفة وهم:حبضور شارك 

 بالكليه. أستاذ مساعد امليكنه الزراعيه بقسم امليكنه الزراعيه   -                  ى  ـــــــــــــــــــــــــأ.د/ محمد الديدامون .1

 أستاذ مساعد الفاكهه بقسم البساتين بالكليه.  - ا.د/ احمد فتحي عبد الخالق   .2

 االضافه الي اساتذه و زمالء من مراكز البحوث و مديريه الزراعه بالغربيه. ب

 موضوعات القافلة :

 تناولت القافلة الحديث في بعض املوضوعات الهامة وهي :  •

 الزراعية في  استصالح األراض ي والنهوض بها .إستخدام امليكنة  •

 تصدير الحاصالت الزراعية في ظل التوجهات السياسية للدولة . •

 الوقوف علي بعض مشاكل أهل القرية الزراعية وإمكانية حلها . •
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 أهم التوصيات:-

 .محاوله إيجاد حلول لهاتفعيل دور المرشدين الزراعيين علي ارض الواقع و دراسه مشاكل المزارعين و  -1

 .تفعيل دور الجمعيات الزراعية في خدمة المزارع كمصدر معتمد لالهميه و المبيدات و الرعايه البيطرية للحيوانات و الدواجن -2
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 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

122  

 

 تقرير عن قافله اىل قريه شرشابه مركز زفتى 

 2021-9-20يوم االثنني املوافق 

 

 مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية )حياة كريمة (  

 الملتقى التوظيفي ضمن برنامج فرصه )التمكين االقتصادى للمرأه(
 

للعمل على النهوض بالقرى األكثر احتياجا  تحت رعايه )حياة كريمة (  انطالقا من مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية        

.د.عماد عتمان نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه املجتمع وتنميه البيئه  وإشراف  أ.د. طارق أ.د. محمود ذكى رئيس الجامعه و أ

افق   مصطفى عميد كليه العلوم قام قطاع خدمه املجتمع و تنميه البئيه بقافله الى قريه شرشابه مركز زفتـى اليوم االثنين املو

تشار وزيره التضامن االجتماعى و حضور أ.د/ نهال عاطف  و ذلك بتشريف أ.د/طارق رحمى محافظ الغربيه  و مس  20-9-2021

صالح الدين وكيل كليه العلوم لشئون خدمه املجتمع و تنميه البيئه  و أ.د/ عبد الباسط شكر و د./ رغده زهير و د./ امانى توفيق  

االستاذ مع  بالتنسيق  ذلك  و  البيئيه  املشروعات  عام  مدير  غازى  محمد   . وأ  البرقى  أميره   د.  وزارة  و  وكيل  الندرى  امانى   / ه 

التضامن اإلجتماعى بمحافظة الغربية و االستاذه / مها محروس مدير عام التنميه و شئون املرأه للمشاركه فى امللتقى التوظيفي  

 ضمن برنامج فرصه.  

برنامج   األكثر  “فرصة”  يعد  الفئات  لدعم  االجتماعية  الحماية  شبكات  لتوسعة  األساس ي  على املحرك  القادرة  وغير  احتياجا 

العمل لتحقيق التنمية املستدامة وتوفير الوظائف الالئقة املناسبة لهم حيث يهدف البرنامج إلى إحداث زيادة ملحوظة فى دخل  

األسر املستهدفة من خالل التمكين االقتصادي و ذلك ملستقبل أفضل مشمول بكرامة العمل في وظيفة بدال من االعتماد على 

 دات االجتماعية. املساع

عمل   على  الشباب  و  السيدات  و حث  للمرأه  االقتصادى  التمكين  وهى  الهامة  املوضوعات  بعض  في  الحديث  القافله  تناولت 

املشروعات و تم عرض فكره عمل السماد العضوى و مميزاته فى انتاج نباتات صحيه و امكانيه تنفيذه فى املنازل باالضافه الى  

  تحضيره عمليا أمام الحضور الذين قاموا و شاركوا فى عمليه اعه الصابون السائل و الديتول وتم   عرض فكره عمل مشروع صن

 التحضير 
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 زفتي  مركزسند بسط قرية لي إ الطبية القافلة

 2021/ 9/  23يوم الخميس الموافق 

 تحت رعاية : 

 . طنطامحمود احمد زكي رئيس جامعة  / د. السيد ا

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة القائم بعمل    –عماد عتمان  / د. السيد ا

الرئاسية    املبادرة  إطار  تس  " حياة كريمة "في  كاهل توالتي  عن  للتخيف  املصري  بالربف  مستدامة  تنمية  حدوث  هدف 

اإلدارة العامة   –قطاع شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة    –املواطنين باملجتمعات األكثر فقرا واحتياجا قامت جامعة طنطا  

البيئة   إلي قرية سند بسط مركز زفتي وذلك يوم الخميس   -ملشروعات  افق    بتنظيم قافلة طبية بيئية شاملة    23/9/2021املو

 مديرية الطب البيطري (.  –مديرية الصحة  –) مديرية التربية والتعليم  بالتعاون مع األجهزة التنفيذية بالمحافظة

البشري   )الطب  كليات  القافلة  في  شارك  جميع   –الصيدلة    –وقد  في  الشاملة  البيئية  الطبية  القافلة  لتنفيذ  بالجامعة   ) التمريض 

التخصصات ومن حيث توفير األدوية الالزمة في جميع التخصصات مجانا وبحضور أعضاء هيئة التدريس واألطباء المشاركين في 

ي أكبر قدر من المواطنين لتقديم الكشف حالة  حيث أن القافلة تسعي لتقديم الخدمات الطبية إل  1206القافلة تم الكشف علي عدد  

لهم والفحص والعالج الالزم بشكل متقدم حيث تهدف الجامعة إلي النهوض بالتنمية الصحية واإلجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير  

ية واألكثر إحتياجا ألداء  خدمة طبية متميزة لغير القادرين إيماناً من الجامعة بأهمية المشاركه المجتمعية والوصول إلي األماكن النائ

 رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق اإلستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة .

هزاع   سحر  د.  صرحت  البيئة    -وقد  وتنمية  المجتمع  خدمة  لشئون  الطب  كلية  عدد    -وكيل  القلب    42بتحويل  لتخصصات  حالة 

 لك إلستكمال العالج بمستشفيات الجامعة .  والجراحة العامة والرمد والعظام والباطنة وذ 

العالج بالمجان علي الحاالت التي تم الكشف   صرفوايضا قامت الجامعة باإلشتراك مع مديرية الطب البيطري بعمل قافلة بيطرية و

 عليها.  

 هالي القرية                              وكما قامت الجامعة باإلشتراك مع كلية التمريض بعمل ندوات تثقيفية و تقديم التوعية الخاصة علي أ

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

125  

 

 ة ــــالقـــافلة الطبي

وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و تم إفتتاح القافلة   -تم التجهيزواإلعداد  للقافلة تحت إشراف أ.د/سحرهزاع  

وبحضور أ/ محمد عبد العزيز ،  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الصيدلة  وكيل كلية    –  سحر الحجارأ.د/      -بحضور كال من :

وبحضور األطباء للكشف علي المرضي   –  مدير عام خدمة المجتمع  –، وأ/ ماهر حسني سعد    مدير عام مشروعات البيئة  –غازي  

   -بياناتهم التفصيلية كاالتي :حالة و   1206الذين توافدوا علي العيادات إلجراء الكشف عليهم وكان العدد اإلجمالي للحاالت 

 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  166 7 جلدية  149

 2 الرمد  139 8 صدر  85

 3 قلب واوعية دموية   71 9 مسالك  39

 4 باطنة  155 10 انف وأذن   113

 5 اطفال  158 11 جراحة  36

 6 نفسية وعصبية  95   

   1206اإلجـمالـــــي 
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  صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة :
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 زفيت مركزسند بسط قرية إلي  القافلة البيطرية

 9/2021/ 23يوم اخلميس املوافق 

بالقرية قامت الجامعة بعمل قافلة بيطرية بقرية سند بسط مركز زفتي  وذلك ضمن مبادرة   البيطري  بالتعاون مع مديرية الطب 

"   –" حياة كريمة  رئيس الجمهورية    التي تم الكشف عليها وهي   صرفوتم    تطوير قري الريف املصري  العالج باملجان علي الحاالت 

 كالتالي :

 طيور  دواب  غنم وماعز  جاموس   ابقار  نوع الحيوان

 750 15 245 33 14 اإلجمالي
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 زفيت مركزسند بسط قرية إلي القافلة التثقيفية 

 9/2021/ 23يوم اخلميس املوافق 

زفتي    بمركز  بسط   سند  قرية   في  والمتنوعة  الشاملة  الطبية  القافلة  في  التمريض  كلية  شاركت  رئيس   كما  مبادرة  وذلك ضمن 

كريمة  الجمهورية    حياة   "–  " المصري  الريف  قري  بكلية   تطوير  التدريس  هيئة  أعضاء  السادة  من  عدد  بالحضور  شارك  وقد 

 التمريض وهم : 

 حق سعيد فرج م/ اسالم ابراهيم عبد ال •

 م.م/  شيماء ممدوح محمد حماد  •

إلقاء ندوات    تم  المواطنين وقد  بين  اإلجتماعي  التباعد  اإلحترازية وإستخدام  اإلجراءات  اتخاذ  الخاصة مع  التوعية  بتقديم  قامو  و 

   -خاصة علي أهالي القرية تتضمن األتي  : 

 إلسعافات األولية لها  "كيفية عمل ا –ندوة بعنوان "  لدغات الحشرات والثعابين  •

 ندوة بعنوان "  كيفية الوقاية من فيروس كورونا "  •

 ندوة بعنوان "  اعطاء ارشادات لمرضي السكر وكيفية التعامل معه "  •
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 قوافل التمكني اإلقتصادي

 الطبيعي  الصابوناملنظفات وصناعه 

   2021سبتمبر  21 ثالثاءاليوم 

 حتت رعاية: 

 السيد األستاذ الدكتور/ محمود زكي رئيس الجامعة.  

 السيد األستاذ الدكتور/عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئــــــــــــــــة. 

 السيد االستاذ الدكتور / محمد السيد محمد أحمد عميد الكلية.  
 السيد االستاذ الدكتور/ شريف عبدالونيس جبر وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة.

  

الثالث للعام الجامعي   يـــــــــــــات مبـــــــــــــادرة  وذلك ضمــــــــــن فعال  2021نظمت كلية الزراعة جامعه طنطا اولي ورش عمل املعسكر الصيفي 
   .صباحا بمدرج )ب( بالدور االرض ي 11.30في تمام الساعه  2021سبتمبر  21 ثالثاءالو التي اقيمت يوم "حيـــــــاة كريمــــــــــة"  

 .  ( بالكليهمدرس كيمياء و سميه املبيدات بقسم وقايه النبات )  حازم محمد ربيع  /د.: حاضر بورشه العمل

   و خريجيها. الطالب من جميع املستويات االربع بالكليه: حضر ورشه العمــل

 : تضمنت ورشه العمل

 .تعريف و انواع الصابون  •
 .ون ــــــــــــــــــــابـــة الصـــــــــــــــــــــــه لصناع ـــــــــــــــات املطلوبـــــــالكيماوي •
 .ادوات صناعه الصابون  •
 .الفرق بين الصابون الطبيعي و الصابون الكيماوي  •
 .املطلوب لعمل مشروع انتاج و صناعه الصابون كأحد املشاريع الصغيره •
 .مشاكل تصنيع الصابون  •

 تضمنت ورشه العمل:

 .تعريف و انواع الصابون  •
 .ون ــــــــــــــــــــــــــة الصابـــــــــــــــــــــــــــــه لصناع ــــــــــــــــالكيماويات املطلوب •
 .ادوات صناعه الصابون  •
 .الفرق بين الصابون الطبيعي و الصابون الكيماوي  •
 .املطلوب لعمل مشروع انتاج و صناعه الصابون كأحد املشاريع الصغيره •
 .مشاكل تصنيع الصابون  •
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 :صور ورشه العمل
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 زفتي  مركزكفرفرسيس قرية  ليإالطبية  القافلة

 9/2021/ 28يوم الثالثاء الموافق 

 تحت رعاية: 

 . طنطامحمود احمد زكي رئيس جامعة  / د. السيد ا

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة القائم بعمل    –عماد عتمان  / د. السيد ا

والتي تسنهدف حدوث تنمية مستدامة بالربف املصري للتخيف عن كاهل   " حياة كريمة "في إطار املبادرة الرئاسية  

اإلدارة العامة    –قطاع شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة  –املواطنين باملجتمعات األكثر فقرا واحتياجا قامت جامعة طنطا 

افق  بتنظيم قافلة طبية بيئية شاملة إلي قرية كفر فرسيس مركز زفتي وذلك -ملشروعات البيئة      28/9/2021يوم الثالثاء املو

 مديرية الطب البيطري (.  –مديرية الصحة  –بالتعاون مع األجهزة التنفيذية بالمحافظة ) مديرية التربية والتعليم 

ن الصيدلة ( بالجامعة لتنفيذ القافلة الطبية البيئية الشاملة في جميع التخصصات وم  –وقد شارك في القافلة كليات )الطب البشري 

حيث توفير األدوية الالزمة في جميع التخصصات مجانا وبحضور أعضاء هيئة التدريس واألطباء المشاركين في القافلة تم الكشف 

حالة  حيث أن القافلة تسعي لتقديم الخدمات الطبية إلي أكبر قدر من المواطنين لتقديم الكشف لهم والفحص   1288علي عدد 

تهدف الجامعة إلي النهوض بالتنمية الصحية واإلجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية  والعالج الالزم بشكل متقدم حيث 

متميزة لغير القادرين إيماناً من الجامعة بأهمية المشاركه المجتمعية والوصول إلي األماكن النائية واألكثر إحتياجا ألداء رسالتها  

 ات العلمية المتخصصة بالجامعة .التنموية والخدمية وتحقيق اإلستفادة من الكفاء

حالة لتخصصات المخ واالعصاب والقلب والعظام والجراحة والرمد  وذلك إلستكمال العالج بمستشفيات  41كما تم تحويل عدد 

 الجامعة .  

لتي تم الكشف العالج بالمجان علي الحاالت ا صرفوايضا قامت الجامعة باإلشتراك مع مديرية الطب البيطري بعمل قافلة بيطرية و

 عليها. 
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 ة ــــالقـــافلة الطبي

  – سحر الحجارأ.د/ وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،  -تم افتتاح القافلة بحضور كالمن : أ.د/محمد الشبيني

، وأ/  عام مشروعات البيئةمدير  –وبحضور أ/ محمد عبد العزيز غازي ، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الصيدلة وكيل كلية 

وبحضور األطباء للكشف علي المرضي الذين توافدوا علي العيادات إلجراء الكشف  – مدير عام خدمة المجتمع –ماهر حسني سعد 

   -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي :  1288عليهم وكان العدد اإلجمالي للحاالت 

 م اسم العيادة  الحاالت عدد  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  185 7 جلدية  134

 2 الرمد  119 8 صدر  62

 3 قلب واوعية دموية   34 9 مسالك  85

 4 باطنة  149 10 انف وأذن   113

 5 اطفال  189 11 جراحة  24

 6 نفسية وعصبية  110  مخ واعصاب   84

   1288اإلجـمالـــــي 

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

133  

 

 أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة :صور توضح توافد 
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 زفيت مركزكفرفرسيس قرية  إلي القافلة البيطرية

 9/2021/ 28يوم الثالثاء املوافق 

بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرية قامت الجامعة بعمل قافلة بيطرية بقرية كفرفرسيس مركز زفتي  وذلك ضمن مبادرة   

العالج بالمجان علي الحاالت التي تم الكشف عليها  صرفوتم  تطوير قري الريف المصري " –" حياة كريمة رئيس الجمهورية  

 وهي كالتالي : 

 طيور  سونار   دواب  غنم وماعز  جاموس   ابقار  الحيواننوع 

 3185 6 15 6 25 30 اإلجمالي
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 زفتي  مركز قرية مسجد وصيفي لإالطبية  القافلة

 2021/ 9/  30الموافق  الخميسيوم 

 تحت رعاية : 

 . طنطامحمود احمد زكي رئيس جامعة  / د. السيد ا

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة القائم بعمل    –عماد عتمان  / د. السيد ا

الرئاسية    املبادرة  إطار  كاهل   " حياة كريمة "في  عن  للتخيف  املصري  بالربف  مستدامة  تنمية  حدوث  تسنهدف  والتي 

اإلدارة العامة   –قطاع شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة    –املواطنين باملجتمعات األكثر فقرا واحتياجا قامت جامعة طنطا  

البيئة   وذلك   -ملشروعات  زفتي  مركز  وصيف  مسجد  قرية  إلي  شاملة  بيئية  طبية  قافلة  افق    بتنظيم  املو الخميس  يوم 

 مديرية الطب البيطري (.  –مديرية الصحة  –) مديرية التربية والتعليم  بالتعاون مع األجهزة التنفيذية بالمحافظة  30/9/2021

البشري   )الطب  كليات  القافلة  في  شارك  جميع   -الصيدلة    –وقد  في  الشاملة  البيئية  الطبية  القافلة  لتنفيذ  بالجامعة   ) التمريض 

خصصات ومن حيث توفير األدوية الالزمة في جميع التخصصات مجانا وبحضور أعضاء هيئة التدريس واألطباء المشاركين في الت

حالة  حيث أن القافلة تسعي لتقديم الخدمات الطبية إلي أكبر قدر من المواطنين لتقديم الكشف   1383القافلة تم الكشف علي عدد  

بشكل متقدم حيث تهدف الجامعة إلي النهوض بالتنمية الصحية واإلجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير  لهم والفحص والعالج الالزم  

  خدمة طبية متميزة لغير القادرين إيماناً من الجامعة بأهمية المشاركه المجتمعية والوصول إلي األماكن النائية واألكثر إحتياجا ألداء 

 فادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة .رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق اإلست

 وذلك إلستكمال العالج بمستشفيات الجامعة .  القلب والجراحة العامة والعظام والباطنة حالة لتخصصات  35كما تم تحويل عدد 

حاالت التي تم الكشف العالج بالمجان علي ال  صرفوايضا قامت الجامعة باإلشتراك مع مديرية الطب البيطري بعمل قافلة بيطرية و

 عليها.  

         وكما قامت الجامعة باإلشتراك مع كلية التمريض بعمل ندوات تثقيفية و تقديم التوعية الخاصة علي أهالي القرية .                     

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

136  

 

 ة ــــالقـــافلة الطبي

أ / خالد فتحي و،  ئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  لشالصيدلة  وكيل كلية    –  سحر الحجارأ.د/  تم افتتاح القافلة بحضور كالمن :  

وبحضور األطباء للكشف علي المرضي الذين توافدوا علي العيادات إلجراء   –مدير إدارة متابعة المشروعات البحثية    -سعد الدين  

   -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي :  1383الكشف عليهم وكان العدد اإلجمالي للحاالت 

 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  195 8 جلدية  154

 2 الرمد  152 9 صدر  78

 3 قلب واوعية دموية   80 10 مسالك  83

 4 باطنة  160 11 انف وأذن   78

 5 اطفال  197 8 جراحة  34

 6 نفسية وعصبية  49  مخ واعصاب   62

 7 نساء 61   

   1383اإلجـمالـــــي 
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 صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة :
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 زفيت مركز إلي قرية مسجد وصيف القافلة البيطرية

 9/2021/ 30املوافق  اخلميسيوم 

بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرية قامت الجامعة بعمل قافلة بيطرية بقرية مسجد وصيف مركز زفتي  وذلك ضمن مبادرة   

العالج بالمجان علي الحاالت التي تم الكشف عليها    صرفوتم    تطوير قري الريف المصري "  –" حياة كريمة  رئيس الجمهورية   

 وهي كالتالي : 

 طيور  دواب  غنم وماعز  جاموس   ابقار  الحيواننوع 

 1945 20 115 66 67 اإلجمالي
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 زفيت إلي قرية مسجد وصيف مركز  افلة التثقيفيةقال

  9/2021/ 30يوم اخلميس املوافق 

زفتي    بمركز  بسط   سند  قرية   في  والمتنوعة  الشاملة  الطبية  القافلة  في  التمريض  كلية  شاركت  رئيس   كما  مبادرة  وذلك ضمن 

كريمة  الجمهورية    حياة   "–  " المصري  الريف  قري  بكلية   تطوير  التدريس  هيئة  أعضاء  السادة  من  عدد  بالحضور  شارك  وقد 

 التمريض وهم : 

 مدرس بكلية التمريض  -د/ نهلة سعيد محمود    •

 مدرس بكلية التمريض  -د/  سهام علي محمود  •

إلقاء ندوات    تم  المواطنين وقد  بين  اإلجتماعي  التباعد  اإلحترازية وإستخدام  اإلجراءات  اتخاذ  الخاصة مع  التوعية  بتقديم  قامو  و 

   -خاصة علي أهالي القرية تتضمن األتي  : 

 .س كورونا بين أطفال المدارس"ندوة بعنوان "  طرق الوقاية من فيرو •

 . االجراءات اإلحترازية للحد منه" –أعراضه  –" طرق انتشار الفيروس     

 

 . ندوة بعنوان "  الفحص الذاتي للثدي" •

 .التغذية والوقاية من سرطان الثدي" –طريقة الفحص الذاتي للثدي  –االعراض  –" التعريف 

 

 .الطفولة "ندوة بعنوان "  التغذية في مرحلة  •

  طرق الوقاية منها" –اعراضها  –انواعها  -" االنيميا             

 

.  
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 " محافظة مطروح "سيوة واحة الطبية الي  القافلة

 1/10/2021،  2021/ 9/ 30الموافق الجمعة -الخميسيومي 

 تحت رعاية : 

 طنطا. رئيس جامعة   -     السيد ا.د/ محمود احمد زكي

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة القائم بعمل    –عتمان السيد السيد ا.د/ عماد 

 والسيد اللواء/ خالد شعيب ) محافظ مطروح ( وبالتنسيق مع د/ محمد شعبان ) لجنة اإلستغاثات الصحية بمجلس الوزاراء( 

الرئاسية  - املبادرة  إطار  مستدامة    " حياة كريمة "وفي  تنمية  حدوث  تستهدف  املصري في  والتي  كاهل   الريف  عن  للتخيف 

اإلدارة العامة   –قطاع شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة    –املواطنين باملجتمعات األكثر فقرا واحتياجا قامت جامعة طنطا  

البيئة   يوم  -ملشروعات  وذلك  مطروح  بمحافظة  سيوة  مدينة  إلي  شاملة  طبية  قافلة  افق  بتنظيم  املو والجمعة  الخميس 

 لجنة اإلستغاثات الصحية بمجلس الوزاراء ومحافظة مطروح.بالتعاون والتنسيق مع    2021/ 1/10،   30/9/2021

)الطب- كليات  القافلة  في  بالجامعة  طب    –  وقد شارك   ) ) األسنان   التدريس    السادة  (من  34وبحضورعدد  من  أعضاء هيئة 

   .الالزمة في جميع التخصصات املجانية توفير األدوية و لتنفيذ القافلة الطبية الشاملة في جميع التخصصات  الكليتين  

أن    - أكبر  الجامعة تسعي من خالل  حيث  إلي  الطبية  الخدمات  لهم لطبي  الكشف  كاجراء  من املواطنين  عدد  القافلة  لتقديم 

متقدم   بشكل  الالزم  والعالج  طبية    للنهوض  وذلكوالفحص  خدمة  وتوفير  والفكرية  والبيئية  واإلجتماعية  الصحية  بالتنمية 

 من الجامعة بأهمية املشاركه املجتمعية والوصول إلي األماكن النائية واألكثر  
ً
 و متميزة لغير القادرين إيمانا

ً
للرعاية إحتياجا  فقرا

 كفاءات العلمية املتخصصة بالجامعة . ألداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق اإلستفادة من الالصحية 

 ، واجراء عدد من العمليا الجراحية في اليوم الثاني للقافلةحالة في اليوم االول للقافلة  716تم توقيع الكشف  الطبي علي عدد 
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أ.د/ محمد الشبيني ) وكيل  ،  بجامعة طنطا ( تم اإلعداد والتجهيز للقافلة  تحت إشراف أ.د / أحمد غنيم ) عميد كلية الطب  

ـــــمحم  د./  وبحضور  والسادة األساتذة بكلية الطب  كلية الطب لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا (   ـــــ ـــ ـــــ د شعبان ـــ

/ محمد عبد العزيز غازي  ) مدير عام مشروعات البيئــــــــــــة (أ/ ماهر حسني سعد    . أ) لجنة اإلستغاثات الصحية بمجلس الوزاراء( 

افدوا علي العيادات إلجراء الكشف عليهم وكان   –) مدير عام خدمة املجتمع (   وبحضور األطباء للكشف علي املرض ي الذين تو

 حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي :   716العدد اإلجمالي للحاالت 

 

 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  دد الحاالت ع

 1 العظام  63 8 جلدية  69

 2 الرمد  137 9 صدر  26

 3 قلب واوعية دموية   44 10 مسالك  16

 4 باطنة  89 11 انف وأذن   67

 5 اطفال  72 12 جراحة  20

 6 نفسية وعصبية  26 13 مخ واعصاب   26

 7 نساء 14 14 اسنان 47

 716اإلجـمالـــــي 
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 صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية 

 

 

•  

•  

•  

•  

•  
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الجراحية    اجراء  تم • للقافلة العمليات  الثاني  اليوم  األطباء   في  وقيام  بها  الجراحة  سيوة إلجراء  مستشفي  إلي  تحويلها  تم  والتي 

 باجرائها. املشاركين في القافلة 

 

لهذه  • للقيام  سيوة  بمستشفي  إمكانيات  وجود  لعدم  نظرا  العالج  الستكمال  الجامعة  مستشفي  الي  حاالت  ثالث  تحويل  وتم 

 الجراحة بها .  
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 سمنود   مركزالراهبين قرية لى إ الطبية القافلة

 10/2021/ 5يوم الثالثاء الموافق 

 تحت رعاية : 

 . طنطامحمود احمد زكي رئيس جامعة  / د. السيد ا

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة القائم بعمل    –عماد عتمان  / د. السيد ا

جامعة طنطا بتنظيم قافلة طبية بيئية شاملة إلي    -اإلدارة العامة لمشروعات البيئة    -  قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةقام  

بالتعاون مع األجهزة التنفيذية بالمحافظة ) مديرية التربية    2021/ 5/10قرية الراهبين مركز سمنود وذلك يوم الثالثاء الموافق  

 مديرية الطب البيطري(.  –مديرية الصحة  –والتعليم 

الصيدلة ( بالجامعة لتنفيذ القافلة الطبية البيئية الشاملة في جميع التخصصات ومن   –وقد شارك في القافلة كليات )الطب البشري  

حيث توفير األدوية الالزمة في جميع التخصصات مجانا وبحضور أعضاء هيئة التدريس واألطباء المشاركين في القافلة تم الكشف 

عدد   والفحص   1145علي  لهم  الكشف  لتقديم  المواطنين  من  قدر  أكبر  إلي  الطبية  الخدمات  لتقديم  تسعي  القافلة  أن  حيث  حالة  

بالتنمية الصحية واإلجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية  والعالج الالزم بشكل متقدم حيث تهدف الجامعة إلي النهوض 

 ً إيمانا القادرين  النائية واألكثر إحتياجا ألداء رسالتها    متميزة لغير  إلي األماكن  المجتمعية والوصول  المشاركه  الجامعة بأهمية  من 

 التنموية والخدمية وتحقيق اإلستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة 

والقلب وذلك إلستكمال العالج   حالة لتخصصات المخ واألعصاب والعظام والباطنة والجراحة والرمد والصدر  37كما تم تحويل عدد  

 بمستشفيات الجامعة .  

بيطرية و قافلة  بعمل  البيطري  الطب  مديرية  باإلشتراك مع  الجامعة  قامت  الكشف   صرفكما  تم  التي  الحاالت  بالمجان علي  العالج 

 عليها.                            
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وكيل   –  سحر الحجارأ.د/  وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،    -تم افتتاح القافلة بحضور أ. د/ محمد الشبيني  

، وأ/ ماهر    مدير عام مشروعات البيئة  –وبحضور أ/ محمد عبد العزيز غازي  ،  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الصيدلة  كلية  

وبحضور األطباء للكشف علي المرضي الذين توافدوا علي العيادات إلجراء الكشف عليهم   –  مة المجتمعمدير عام خد –حسني سعد  

   -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي :  1145وكان العدد اإلجمالي للحاالت 

 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  153 7 جلدية  112

 2 الرمد  160 8 صدر  64

 3 مخ واعصاب   53 9 مسالك  52

 4 باطنة  195 10 انف وأذن   125

 5 اطفال  113 11 جراحة  25

 6 نفسية وعصبية  63 12 قلب واوعية دموية   30

    1145اإلجـمالـــــي 
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 صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة :
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 مسنود  إىل قرية الراهبني مركز القافلة البيطرية

 10/2021/ 5يوم الثالثاء املوافق 

وتم    سمنود   مركز  الراهبين  بقرية  بيطرية  قافلة  بعمل  الجامعة  قامت  بالقرية  البيطري  الطب  مديرية  مع  العالج   صرفبالتعاون 

 بالمجان علي الحاالت التي تم الكشف عليها وهي كالتالي : 

 طيور  دواب  غنم وماعز  جاموس   ابقار  نوع الحيوان

 1510 11 26 24 20 اإلجمالي
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 زفتي   مركزشبرا قلوج قرية الطبية إلى  القافلة

 10/2021/  13يوم االربعاء الموافق 

 تحت رعاية : 

 السيد ا.د/ محمود احمد زكي رئيس جامعة طنطا.

 القائم بعمل  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة .    –السيد ا.د/ عماد عتمان 

وبناءا علي   الغربية  القومي ملحافظة  العيد  الجامعة   وبمناسبة  رئيس  أ.د/  السيد  املجتمع تعليمات  قام قطاع شئون خدمة  م 

جامعة طنطا بتنظيم قافلة طبية بيئية شاملة إلي قرية شبرا قلوج مركز زفتي      -اإلدارة العامة ملشروعات البيئة    -  وتنمية البيئة 

افق   املو االربعاء  يوم  والتعليم     13/10/2021وذلك  التربية  مديرية   ( باملحافظة  التنفيذية  األجهزة  مع  مديرية   –بالتعاون 

 مديرية الطب البيطري(. –الصحة 

القافلة كليات )الطب البشري    وقد شارك القافلة الطبية   –التربية الرياضية    –الصيدلة    –في  ( بالجامعة لتنفيذ  التمريض  

هيئة  أعضاء  وبحضور  مجانا  التخصصات  جميع  في  الالزمة  األدوية  توفير  حيث  ومن  التخصصات  جميع  في  الشاملة  البيئية 

حالة  حيث أن القافلة تسعي لتقديم الخدمات الطبية إلي    1089لي عدد  التدريس واألطباء املشاركين في القافلة تم الكشف ع

بالتنمية  النهوض  إلي  أكبر قدر من املواطنين لتقديم الكشف لهم والفحص والعالج الالزم بشكل متقدم حيث تهدف الجامعة 

 
ً
من الجامعة بأهمية املشاركه املجتمعية الصحية واإلجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين إيمانا

العلمية  الكفاءات  من  اإلستفادة  وتحقيق  والخدمية  التنموية  رسالتها  ألداء  إحتياجا  واألكثر  النائية  األماكن  إلي  والوصول 

 املتخصصة بالجامعة . 

عدد   تحويل  تم  إل   42كما  وذلك  والعظام  والرمد  والجراحة  والباطنة  والصدر  القلب  لتخصصات  العالج حالة  ستكمال 

 بمستشفيات الجامعة .   

و  بيطرية  قافلة  بعمل  البيطري  الطب  مديرية  مع  باإلشتراك  الجامعة  قامت  تم    صرفكما  التي  الحاالت  علي  باملجان  العالج 

 الكشف عليها.      

 . وشاركت كلية التمريض بجامعة طنطا  بعمل ندوات تثقيفية و تقديم التوعية الخاصة علي أهالي القرية    

         وشاركت ايضا كلية التربية الرياضية بالجامعة بعمل إختبارات رياضية متعددة لطالب املدارس واكتشاف قدراتهم الرياضية .               
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وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتم إفتتاح   -تتم التجهيزواإلعداد  للقافلة تحت إشراف أ. د/ محمد الشبيني  

،أ.د/ هالة محمد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الصيدلة  وكيل كلية    –  سحر الحجارأ.د/  القافلة بحضوره وحضور كال من :  

التر كلية  وكيل   _ الرياضية  عمر  البيئةبية  وتنمية  المجتمع  خدمة  غازي    لشئون  العزيز  عبد  محمد  أ/  عام   –وبحضور  مدير 

وبحضور األطباء للكشف علي المرضي الذين توافدوا علي   –  مدير عام خدمة المجتمع  –، وأ/ ماهر حسني سعد    مشروعات البيئة

  -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي :  1089العيادات إلجراء الكشف عليهم وكان العدد اإلجمالي للحاالت 

 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  182 6 جلدية  114

 2 الرمد  131 7 صدر  74

 3 مخ واعصاب   70 8 مسالك  51

 4 باطنة  112 9 انف وأذن   103

 5 اطفال  181 10 جراحة  71

 1089اإلجـمالـــــي 
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 صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة :
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 زفيت  إىل قرية شربا قلوج مركز القافلة البيطرية

 10/2021/ 13يوم االربعاء املوافق 

وتم    زفتي   مركز  قلوج  بقرية شبرا  بيطرية  قافلة  بعمل  الجامعة  قامت  بالقرية  البيطري  الطب  مديرية  مع  العالج   صرفبالتعاون 

 بالمجان علي الحاالت التي تم الكشف عليها وهي كالتالي : 

 طيور  دواب  غنم وماعز  جاموس   ابقار  نوع الحيوان

 00( 40) 11 13 264 134 اإلجمالي
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 القــافلــة التثقيفيـــة :

وذلك     بمناسبة العيد القومي    كما شاركت كلية التمريض في القافلة الطبية الشاملة والمتنوعة في قرية  شبراقلوج  بمركز زفتي   

 وقد شارك بالحضور عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض وهم :لمحافظة الغربية 

 د/ زهور زكريا السعيد    •

 د/ اميرة احمد امين البيلي  •

 د/ سمر عبد الرحمن رضوان  •

 د / فاتن عبد الحميد سعد  •

 د/ ندا  ابراهيم عبد الفتاح  •

إلقاء ندوات    تم  المواطنين وقد  بين  اإلجتماعي  التباعد  اإلحترازية وإستخدام  اإلجراءات  اتخاذ  الخاصة مع  التوعية  بتقديم  قامو  و 

   -أهالي القرية تتضمن األتي  :  خاصة علي

 من هم االكثر عرضة   "  –طرق الوقاية   –التعريف  –ندوة بعنوان "الفحص الذاتي للثدي  •

 ندوة بعنوان" مرض الكورونا وطرق الوقاية منه "  •

 ندوة بعنوان" النمو والتطور الطبيعي للطفل في سن المدرسة " •

 التعايش والتكيف معه " ندوة بعنوان "مرض السكري وكيفية  •

 ندوة بعنوان " لقاحات فيرس كورونا   "  •

 ندوة بعنوان " النظافة الشخصية لألطفال  "  •
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 زفيت  إىل قرية شربا قلوج مركزالقافلة الرياضية 

 10/2021/ 13يوم االربعاء املوافق 

اقلوج  بمركز زفتيكما شاركت كلية التربية الرياضية في القافلة الطبية      وذلك  بمناسبة العيد    الشاملة واملتنوعة في قرية  شبر

 وقد شارك بالحضور عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية وهم : القومي ملحافظة الغربية 

 أ.د/ هالة محمد عمر   •

 د/ يحي خيري العجيزي  •

 د/ فاطمة محمد باشا    •

بإجراء   الجري  وقد قامو   ( باملدرسة منها   املتواجدين  الطالب   –الوثب    –مسابقات واختبارات رياضية عديدة علي بعض من 

 جوائز علي املتميزين من الطالب    صرف و قامو ب(  قياس الطول 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 المحلة  قرية الهياتم مركزإلى  الطبية القافلة

 10/2021/ 17يوم األحد الموافق  

 تحت رعاية : 

 . طنطامحمود احمد زكي رئيس جامعة  / د. السيد ا

علي   وبناءا  الغربية  ملحافظة  القومي  العيد  الجامعة  وبمناسبة  رئيس  أ.د/  السيد  املجتمع   تعليمات  خدمة  شئون  قطاع  قام 

حلة   جامعة طنطا بتنظيم قافلة طبية بيئية شاملة إلي قرية الهياتم مركز امل   -اإلدارة العامة ملشروعات البيئة    -وتنمية البيئة  

افق     –مديرية الصحة    –بالتعاون مع األجهزة التنفيذية باملحافظة)مديرية التربية والتعليم     17/10/2021وذلك يوم األحد املو

 مديرية الطب البيطري(. 

البشري   )الطب  كليات  القافلة  في  في    –الصيدلة  –وقد شارك  الشاملة  البيئية  الطبية  القافلة  لتنفيذ  بالجامعة   ) التمريض  

واألطباء  التدريس  هيئة  أعضاء  وبحضور  مجانا  التخصصات  جميع  في  الالزمة  األدوية  توفير  حيث  ومن  التخصصات  جميع 

عدد   علي  الكشف  تم  القافلة  في  من    1130املشاركين  قدر  أكبر  إلي  الطبية  الخدمات  لتقديم  تسعي  القافلة  أن  حيث  حالة  

الصحية   بالتنمية  النهوض  إلي  الجامعة  تهدف  حيث  متقدم  بشكل  الالزم  والعالج  والفحص  لهم  الكشف  لتقديم  املواطنين 

ب الجامعة  من   
ً
إيمانا القادرين  لغير  متميزة  طبية  خدمة  وتوفير  والفكرية  والبيئية  املجتمعية واإلجتماعية  املشاركه  أهمية 

العلمية  الكفاءات  من  اإلستفادة  وتحقيق  والخدمية  التنموية  رسالتها  ألداء  إحتياجا  واألكثر  النائية  األماكن  إلي  والوصول 

 املتخصصة بالجامعة . 

مال العالج حالة لتخصصات القلب والصدر والباطنة والجراحة والرمد والعظام واملسالك وذلك إلستك  56كما تم تحويل عدد  

 بمستشفيات الجامعة .   

و  بيطرية  قافلة  بعمل  البيطري  الطب  مديرية  مع  باإلشتراك  الجامعة  قامت  تم    صرفكما  التي  الحاالت  علي  باملجان  العالج 

 الكشف عليها.      



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 وشاركت كلية التمريض بجامعة طنطا  بعمل ندوات تثقيفية و تقديم التوعية الخاصة علي أهالي القرية  .  

 ة ــــلقـــافلة الطبيا

التجهيز  الشبيني    تتم  د/ محمد  أ.  للقافلة تحت إشراف  إفتتاح    -واإلعداد  وتم   ، البيئة  وتنمية  املجتمع  لشئون خدمة  الطب  كلية  وكيل 

وبحضور أ/ محمد عبد ،  لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة  الصيدلة  وكيل كلية    –  سحر الحجار أ.د/  القافلة بحضوره وحضور كال من :  

وبحضور األطباء للكشف علي املرض ي    –  مدير عام خدمة املجتمع  –عات البيئة ، وأ/ ماهر حسني سعد  مدير عام مشرو   –العزيز غازي  

افدوا علي العيادات إلجراء الكشف عليهم وكان العدد اإلجمالي للحاالت     -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي :  1130الذين تو

 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  156 7 جلدية  133

 2 الرمد  153 8 صدر  57

 3 مخ واعصاب   59 9 مسالك  41

 4 باطنة  126 10 انف وأذن   148

 5 اطفال  117 11 جراحة  60

 6 قلب وأوعية دموية 35 12 نفسية وعصبية 45

 1130اإلجـمالـــــي 

 

 

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 اخلدمات العالجية بالقافلة :صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي 



 ازات ــإنج
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 احمللة إىل قرية اهليامت مركز ةالقافلة البيطري

 10/2021/ 17يوم األحد املوافق 

العالج باملجان علي   صرف بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرية قامت الجامعة بعمل قافلة بيطرية بقرية الهياتم مركز املحلة   وتم 

 الحاالت التي تم الكشف عليها   وذلك بمشاركة أطباء الرعاية والعالج وإدارة التناسليات وأطباء إدارة املحلة الكبري وهي كالتالي : 

 دواب  طيور  غنم وماعز  جاموس   ابقار  حيواننوع ال

 26 2350 90 350 515 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

 



 ازات ــإنج
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 احمللة إىل قرية اهليامت مركزالقافلة التثقيفية 

 10/2021/ 17يوم األحد املوافق 

بمركز املحلة وذلك     بمناسبة العيد القومي كما شاركت كلية التمريض في القافلة الطبية الشاملة واملتنوعة في قرية  الهياتم     

 ملحافظة الغربية وقد شارك بالحضور عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض وهم :

 د/ زينب عادل عالم    

 د/ نهلة السيد عبد النبي   

 د/ مروة عبد الفتاح زويل  

 م / مها محمد حسني الشيخ

مع اتخاذ اإلجراءات اإلحترازية وإستخدام التباعد اإلجتماعي بين املواطنين وقد تم إلقاء ندوات خاصة و قامو بتقديم التوعية الخاصة   

    -علي أهالي القرية تتضمن األتي  : 

 الغيبوبة السكرية  "   –ندوة بعنوان "مبادئ اإلسعافات األولية لحاالت النزيف والقصور 

 "  ندوة بعنوان " انيميا نقص الحديد عند األطفال  

 ندوة بعنوان"   اإلرشاد النفس ي ألمهات األطفال الذين يعانون من التبول االإرادي " 

  ندوة بعنوان "الفحص الذاتي للثدي واإلكتشاف املبكر للسرطان  "



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 طنطا   قرية برما مركزلى إالطبية  القافلة

 10/2021/  20يوم االربعاء الموافق 

 تحت رعاية : 

 . طنطامحمود احمد زكي رئيس جامعة  / د. السيد ا

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة   – حمدي إسماعيل شعبان / د. السيد ا

وبناءا علي   الغربية  القومي ملحافظة  العيد  الجامعة   وبمناسبة  رئيس  أ.د/  السيد  املجتمع تعليمات  قام قطاع شئون خدمة  م 

جامعة طنطا بتنظيم قافلة طبية بيئية شاملة إلي قرية برما مركز طنطا وذلك     -مة ملشروعات البيئة  اإلدارة العا - وتنمية البيئة

افق   مديرية الطب البيطري(.  –بالتعاون مع األجهزة التنفيذية بالمحافظة  )مديرية الصحة    20/10/2021يوم االربعاء املو

البشري   )الطب  كليات  القافلة  في  في    –الصيدلة  –وقد شارك  الشاملة  البيئية  الطبية  القافلة  لتنفيذ  بالجامعة   ) التمريض  

واألطباء  التدريس  هيئة  أعضاء  وبحضور  مجانا  التخصصات  جميع  في  الالزمة  األدوية  توفير  حيث  ومن  التخصصات  جميع 

عدد   علي  الكشف  تم  القافلة  في  الخدمات    747املشاركين  لتقديم  تسعي  القافلة  أن  حيث  من  حالة   قدر  أكبر  إلي  الطبية 

الصحية   بالتنمية  النهوض  إلي  الجامعة  تهدف  حيث  متقدم  بشكل  الالزم  والعالج  والفحص  لهم  الكشف  لتقديم  املواطنين 

املجتمعية  املشاركه  بأهمية  الجامعة  من   
ً
إيمانا القادرين  لغير  متميزة  طبية  خدمة  وتوفير  والفكرية  والبيئية  واإلجتماعية 

األم إلي  العلمية والوصول  الكفاءات  من  اإلستفادة  وتحقيق  والخدمية  التنموية  رسالتها  ألداء  إحتياجا  واألكثر  النائية  اكن 

 املتخصصة بالجامعة . 

 والجراحة والرمد والعظام وذلك إلستكمال العالج بمستشفيات الجامعة .    حالة لتخصصات القلب 24كما تم تحويل عدد 

مدي مع  باإلشتراك  الجامعة  قامت  و كما  بيطرية  قافلة  بعمل  البيطري  الطب  تم    صرفرية  التي  الحاالت  علي  باملجان  العالج 

 الكشف عليها.      

 وشاركت كلية التمريض بجامعة طنطا  بعمل ندوات تثقيفية و تقديم التوعية الخاصة علي أهالي القرية  .  



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 ة ــــالقـــافلة الطبي

وكيل كلية الطب لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة ، وتم   -واإلعداد  للقافلة تحت إشراف أ. د/ محمد الشبيني    تم التجهيز 

  : من  كال  وحضور  بحضوره  القافلة  الحجار أ.د/  إفتتاح  كلية    –  سحر  البيئة  الصيدلة  وكيل  وتنمية  املجتمع  خدمة  ،  لشئون 

غازي   العزيز  عبد  محمد  أ/  مشر   –وبحضور  عام  سعد  مدير  حسني  ماهر  وأ/   ، البيئة  املجتمع   –وعات  خدمة  عام    –  مدير 

افدوا علي العيادات إلجراء الكشف عليهم وكان العدد اإلجمالي للحاالت     747وبحضور األطباء للكشف علي املرض ي الذين تو

   -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي :

 م العيادة اسم  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  83 7 جلدية  61

 2 الرمد  51 8 صدر  64

 3 مخ واعصاب   43 9 مسالك  52

 4 باطنة  95 10 انف وأذن   89

 5 اطفال  94 11 جراحة  22

 6 قلب وأوعية دموية 33 12 نفسية وعصبية 60

 747اإلجـمالـــــي 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  
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 العالجية بالقافلة :صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات 
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 طنطا  ية إىل قرية برما مركزالقافلة البيطر

 10/2021/ 20يوم االربعاء املوافق 

العالج باملجان   صرف وتم  برما مركز طنطابالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرية قامت الجامعة بعمل قافلة بيطرية بقرية 

علي الحاالت التي تم الكشف عليها   وذلك بمشاركة أطباء الرعاية والعالج وإدارة التناسليات وأطباء إدارة املحلة الكبري وهي  

 كالتالي :

 طيور  دواب  غنم وماعز  جاموس   ابقار  نوع الحيوان

 7500 2 19 15 24 اإلجمالي

 ( سونار  7تم عمل عدد ) •

 ( عينات بروسيال 14تم أخذ عدد )  •

 .( رأس  26تم تسجيل واترقيم عدد ) •

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 ازات ــإنج
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 طنطا  إىل قرية برما مركزالقافلة التثقيفية 

 10/2021/ 20يوم االربعاء املوافق 

واملتنوعة كما        الشاملة  الطبية  القافلة  في  التمريض  كلية  قرية     شاركت  القومي    بمركز طنطا  برمافي  العيد  بمناسبة  وذلك 

 وقد شارك بالحضور عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض وهم :ملحافظة الغربية 

 د/ هاجر عبد الحميد عبد الحميد •

 د/ ايمان محمد سالم عبد املنعم •

م التباعد اإلجتماعي بين املواطنين وقد تم إلقاء ندوات  و قامو بتقديم التوعية الخاصة مع اتخاذ اإلجراءات اإلحترازية وإستخدا  

    -خاصة علي أهالي القرية تتضمن األتي  : 

 ندوة بعنوان "كيفية حماية األطفال من امراض الشتاء   "  •

 ندوة بعنوان" الفحص الذاتي لسرطان الثدي وطرق الوقاية منه  "  •

 

 

 

 

 

 

  



 ازات ــإنج
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 بسيون   قرية نجريج مركزالطبية إلى  القافلة

 10/2021/ 24يوم األحد الموافق  

 تحت رعاية : 

 طنطا. رئيس جامعة  _  السيد ا.د/ محمود احمد زكي

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة   –  حمدي إسماعيل شعبانالسيد ا.د/ 

م قام قطاع شئون  تعليمات السيد أ.د/ رئيس الجامعة  وبمناسبة العيد القومي ملحافظة الغربية وبناءا علي      

جامعة طنطا بتنظيم قافلة طبية بيئية شاملة    -اإلدارة العامة ملشروعات البيئة    -خدمة املجتمع وتنمية البيئة  

افق   بالتعاون مع األجهزة التنفيذية باملحافظة      2021/ 24/10إلي قرية نجريج مركز بسيون وذلك يوم األحد املو

 مديرية الطب البيطري(.  –)مديرية الصحة 

البشري       )الطب  كليات  القافلة  في  شارك  الطبية    –الصيدلة  –وقد  القافلة  لتنفيذ  بالجامعة   ) التمريض  

في جميع   توفير األدوية الالزمة  في جميع التخصصات ومن حيث  التخصصات مجانا وبحضور  البيئية الشاملة 

حالة  حيث أن القافلة تسعي   1161أعضاء هيئة التدريس واألطباء املشاركين في القافلة تم الكشف علي عدد  

لتقديم الخدمات الطبية إلي أكبر قدر من املواطنين لتقديم الكشف لهم والفحص والعالج الالزم بشكل متقدم  

ال  بالتنمية  صحية واإلجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة  حيث تهدف الجامعة إلي النهوض 

 من الجامعة بأهمية املشاركه املجتمعية والوصول إلي األماكن النائية واألكثر إحتياجا ألداء  
ً
لغير القادرين إيمانا

 رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق اإلستفادة من الكفاءات العلمية املتخصصة بالجامعة .

حالة لتخصصات الصدر والبطن والقلب والجراحة والرمد والعظام وذلك إلستكمال   61كما تم تحويل عدد      

 العالج بمستشفيات الجامعة.  

و        بيطرية  قافلة  بعمل  البيطري  الطب  مديرية  مع  باإلشتراك  الجامعة  قامت  علي   صرفكما  باملجان  العالج 

 الحاالت التي تم الكشف عليها.      

 كت كلية التمريض بجامعة طنطا  بعمل ندوات تثقيفية و تقديم التوعية الخاصة علي أهالي القرية . وشار  



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 ة ــــالقـــافلة الطبي

الشبيني   محمد  د/  أ.  إشراف  تحت  للقافلة  التجهيزواإلعداد   املجتمع   -تم  خدمة  لشئون  الطب  كلية  وكيل 

لشئون الصيدلة  وكيل كلية    –  سحر الحجار أ.د/  وتنمية البيئة ، وتم إفتتاح القافلة بحضوره وحضور كال من :  

البيئة   وتنمية  املجتمع  العزيز غازي  ،  خدمة  أ/ محمد عبد  ماهر  مد  –وبحضور  وأ/   ، البيئة  ير عام مشروعات 

افدوا علي العيادات   –  مدير عام خدمة املجتمع  –حسني سعد   وبحضور األطباء للكشف علي املرض ي الذين تو

   -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي :  1161إلجراء الكشف عليهم وكان العدد اإلجمالي للحاالت 

 م سم العيادة ا عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  143 8 جلدية  121

 2 الرمد  141 9 صدر  64

 3 مخ واعصاب   64 10 مسالك  69

 4 باطنة  143 11 انف وأذن   113

 5 اطفال  117 12 جراحة  45

 6 قلب وأوعية دموية 24 13 نفسية وعصبية 43

 7 تنظيم أسرة  74   

 1161اإلجـمالـــــي 
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 توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة :صور توضح 
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 بسيون  جريج مركزـة إىل قرية نالقافلة البيطري

 10/2021/ 24يوم األحد املوافق 

بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرية قامت الجامعة بعمل قافلة بيطرية بقرية نجريج مركز بسيون وتم 

تم  صرف التي  الحاالت  علي  باملجان  عليها  العالج  وإدارة    الكشف  والعالج  الرعاية  أطباء  بمشاركة  وذلك 

 التناسليات وأطباء إدارة بسيون وهي كالتالي : 

 طيور  دواب  غنم وماعز  جاموس   ابقار  نوع الحيوان

 0(40)1 21 30 28 48 اإلجمالي

 

 ( سونار  8تم عمل عدد ) •

 ( عينات بروسيال  29تم أخذ عدد ) •

 ( رأس   34تم تسجيل واترقيم عدد ) •
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 بسيون  جريج مركزـإىل قرية نالقافلة التثقيفية 

 10/2021/ 24يوم األحد املوافق 

وذلك  كما         بسيون  بمركز  نجريج   قرية   في  واملتنوعة  الشاملة  الطبية  القافلة  في  التمريض  كلية  شاركت 

 بمناسبة العيد القومي ملحافظة الغربية وقد شارك بالحضور : 

 د/ امينة يحي زكريا      

اإلجتماعي   التباعد  اتخاذ اإلجراءات اإلحترازية وإستخدام  مع  الخاصة  التوعية  بتقديم  قامت  املواطنين    و  بين 

    -األتي  :  تعلي أهالي القرية تضمن  الالزمةندوات ال وقامت بإلقاء 

 ندوة بعنوان" الفحص الذاتي لسرطان الثدي وطرق الوقاية منه  "  •

 . ندوة بعنوان "اإلكتشاف املبكر لسرطان الثدي" •

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

171  

 

 كفر الزيات قرية أكوة الحصة مركزالطبية إلى  القافلة

 2021/ 10/ 26الثالثاء الموافق يوم 

 تحت رعاية : 

 طنطا. رئيس جامعة  _  السيد ا.د/ محمود احمد زكي

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة   –  حمدي إسماعيل شعبانالسيد ا.د/ 

م قام قطاع شئون  تعليمات السيد أ.د/ رئيس الجامعة  وبمناسبة العيد القومي ملحافظة الغربية وبناءا علي      

جامعة طنطا بتنظيم قافلة طبية بيئية شاملة    -اإلدارة العامة ملشروعات البيئة    خدمة املجتمع وتنمية البيئة  

افق   املو الثالثاء  يوم  وذلك  الزيات  كفر  مركز  الحصة  اكوة  قرية  األجهزة     2021/ 26/10إلي  مع  بالتعاون 

 مديرية الطب البيطري(.   –التنفيذية باملحافظة  )مديرية الصحة 

كليا     القافلة  في  شارك  البشري  وقد  )الطب  الطبية    –الصيدلة  –ت  القافلة  لتنفيذ  بالجامعة   ) التمريض  

في جميع التخصصات مجانا وبحضور   توفير األدوية الالزمة  في جميع التخصصات ومن حيث  البيئية الشاملة 

  حالة  حيث أن القافلة تسعي1511أعضاء هيئة التدريس واألطباء املشاركين في القافلة تم الكشف علي عدد  

لتقديم الخدمات الطبية إلي أكبر قدر من املواطنين لتقديم الكشف لهم والفحص والعالج الالزم بشكل متقدم  

بالتنمية الصحية واإلجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة   حيث تهدف الجامعة إلي النهوض 

 من الجامعة بأهمية املشاركه املجتمعية  
ً
والوصول إلي األماكن النائية واألكثر إحتياجا ألداء  لغير القادرين إيمانا

 رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق اإلستفادة من الكفاءات العلمية املتخصصة بالجامعة .

حالة لتخصصات القلب والجراحة والرمد  والعظام والباطنة    58كما صرح د. محمد الشبيني  بتحويل عدد       

 تكمال العالج بمستشفيات الجامعة .   واملسالك واالطفال وذلك إلس

و        بيطرية  قافلة  بعمل  البيطري  الطب  مديرية  مع  باإلشتراك  الجامعة  قامت  علي   صرفكما  باملجان  العالج 

 الحاالت التي تم الكشف عليها.      

 رية  . وشاركت كلية التمريض بجامعة طنطا  بعمل ندوات تثقيفية و تقديم التوعية الخاصة علي أهالي الق 
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 ة ــــالقـــافلة الطبي

الشبيني   محمد  د/  أ.  إشراف  تحت  للقافلة  التجهيزواإلعداد   املجتمع   -تم  خدمة  لشئون  الطب  كلية  وكيل 

لشئون الصيدلة  وكيل كلية    –  سحر الحجار أ.د/  وتنمية البيئة ، وتم إفتتاح القافلة بحضوره وحضور كال من :  

  ةـــــــــــــــــات البيئعـــــــــــــــــام مشرو ـــــــ مدير ع  –ازي  ـــــــــــز غــــــــــــــــــد عبد العزيــــــــور أ/ محمـــــــــ وبحض،  خدمة املجتمع وتنمية البيئة  

افدوا علي و وبحضور األطباء للكشف علي املرض ي الذين ت  –  مدير عام خدمة املجتمع  –وأ/ ماهر حسني سعد  

   -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي : 1511كشف عليهم وكان العدد اإلجمالي للحاالت العيادات إلجراء ال

 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  196 8 جلدية  207

 2 الرمد  217 9 صدر  92

 3 مخ واعصاب   21 10 مسالك  72

 4 باطنة  137 11 انف وأذن   147

 5 اطفال  114 12 جراحة  42

 6 قلب وأوعية دموية 56 13 نفسية وعصبية 133

 7 تنظيم أسرة  77   

 1511اإلجـمالـــــي  
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 صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة :
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 إىل قرية أكوة احلصة مركز كفر الزيات ةالقافلة البيطري

 10/2021/ 26يوم الثالثاء املوافق 

 

بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرية قامت الجامعة بعمل قافلة بيطرية بقرية أكوة الحصة  مركز كفر 

العالج باملجان علي الحاالت التي تم الكشف عليها   وذلك بمشاركة أطباء الرعاية والعالج   صرف الزيات وتم 

 وإدارة التناسليات وأطباء إدارة كفر الزيات وهي كالتالي :

 طيور  دواب  غنم وماعز  جاموس   ابقار  الحيوان نوع

 2380 3 29 118 263 اإلجمالي

 

 ( سونار  22تم عمل عدد ) •

 ( حالة تلقيح صناعي   2تم عمل عدد ) •

 ( مغناطيس  1تم تبليغ عدد ) •
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 القــافلــة التثقيفيـــة :

الشاملة واملتنوعة في قرية  أكوة الحصة  بمركز كفر الزيات  كما شاركت كلية التمريض في القافلة الطبية        

 وذلك  بمناسبة العيد القومي ملحافظة الغربية وقد شارك بالحضور : 

 د/ مروة صالح أحمد أبو العنين     

و قامت بتقديم التوعية الخاصة مع اتخاذ اإلجراءات اإلحترازية وإستخدام التباعد اإلجتماعي بين املواطنين    

    -امت بإلقاء ندوات خاصة علي أهالي القرية تتضمن األتي  : وق

 ندوة بعنوان" الفحص الذاتي لسرطان الثدي وطرق الوقاية منه  "  •

 ندوة بعنوان "اإلكتشاف املبكر لسرطان الثدي   "  •
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 القافلة الزراعية إىل قرية أكوا احلصة

 26/10/2021بتاريخ 

الجمهورية   رئيس  السيد  فخامة  مبادرة  على  كريمة( بناءا  كلية   )حياة  قامت  فقد  احتياجا  األكثر  بالقرى  النهوض  على  للعمل 

الزراعة جامعة طنطا تحت رعاية السيد األستاذ الدكتور/ محمود أحمد زكي رئيس الجامعة والسيد األستاذ الدكتور/ حمدي 

االرشادية الى قرية أكوا   اسماعيل شعبان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة باملشاركة في القافلة البيئية

افق  -الحصة  . 26/10/2021التابعة ملركزكفر الزيات وذلك يوم الثالثاء املو

 -بداية أعمال القافلة:

عبدالونيس شريف  الدكتور/  األستاذ  السيد  باالفتتاح  البيئة  قام  وتنمية  املجتمع  خدمة  لشئون  الزراعة  كلية  )وكيل  ( جبر 

 الحضور. بالترحيب بالسادة 

 -شارك عدد من السادة من أعضاء هيئة التدريس  بكلية الزراعة في التخصصات املختلفة وهم:

 وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة                        أ.د/ شريف عبدالونيس جبر       -1

 ل وزارة الزراعة بالغربية وكي                 أ.د./  خالد أبو شادي                          -2

 أستاذ النبات الزراعي                         أ.د/ حنفي فاروق مسودة             -3

 أستاذ مساعد الفاكهة            أ.د./ عاطف مصطفي أبو عجيلة          -4

 مدرس الحشرات                         د./ هيثم رمضان                            -5

 مدرس االراض ي                         د./ محمود سمير الشرقاوي        -6

 نائب رئيس مجلس املدينة                                                     ا./ هاني علي مصطفى       -7

 مهندس االرشاد الزراعي بمديرية الزراعة                                     م./ خالد خليل                    -8

 مدير االدارة الزراعية بكفر الزيات                             م./ جمال صبحي ادريس            -9

 اعي باالدارة الزراعية بكفر الزيات رئيس قسم االرشاد الزر                             م./محمد باظة                         -10

 باالضافة الى رؤساء الوحدات ومفتشين القطاع الزراعي 

 كما شارك بالقافلة عدد من السادة التابعين ملديرية الزراعة بالغربية 
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 : وتناول أ.د/ شريف جبر الحديث في بعض املوضوعات الهامة وهي 

 الفجوة ما بين الجامعات واملجتمع  •

 نمية املوارد املائية وانتاج أصناف تتحمل الجفاف والتحول بالري بالتنقيط أو الرشالفقر املائي وت •

 املعامل املوجودة بالكلية والخدمات التي تقدمها من تحليل التربة واملياه والنباتات وتقدير االحتياجات السماوية  •

 كما تحدث السيد أ.د/ خالد أبو شادي  في املوضوعات التالية: 

 املستقبلية لوزارة الزراعةالخطة  •

 النهوض بانتاجية وحدة املساحة املنزرعة  •

 استنباط أصناف ذات انتاجية عالية قصيرة العمر وذات تحمل للجفاف  •

 توفير اصناف القمح في الجمعيات الزراعية  •

 ترشيد استهالك املاء وعمل الكارت الذكي لصرف أي مستلزمات زراعية  للمزارع   •

 الزراعات التعاقدية  •

 لتعديات على االراض ي الزراعيةا •

وتناول أ.د/ حنفي فاروق الحديث عن زراعة البطاطس ومشكالتها بالقرية وأهميتها كوجبة غذائية واحتياجاتها من حرارة  

 وضوء  وتسميد  

وتناول د هيثم رمضان الحديث عن نحل العسل ومنتجاته وكيفية انشاء مشروع منحلال ومعلومات عن سلوكيات النحل  

ية التفرقة بين العسل الطبيعي واملغشوش وطرق حفظ العسل من التبلورواختبارات الحموضة للكشف عن غش  وكيف

 العسل 

كما تحدث د/ محمود سمير عن األسمدة الحيوية واألسمدة العضوية وعمل السماد العضوي الصناعي )الكمبوست(  

 . ري مياه الصرف واستخدامها في ال -وتحليل التربة وكيفية أخذ العينة
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 أهم التوصيات:

افل االرشادية الزراعية بخطة ثابتة طول العام لعمل حلقة وصل بين املتخصصين في املجالت   - البد من توفير القو

 الزراعة وبين املزارعين لحل  املشكالت التي تواجههم 

 ضرورة زراعة املحاصيل االستراتيجية تماشيا مع خطة التنمية املستدامة   -
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 قرية سمال مركز قطور  الى  الطبية القافلة

 10/2021/  28يوم الخميس الموافق 

 تحت رعاية : 

 طنطا. رئيس جامعة  _  السيد ا.د/ محمود احمد زكي

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة   –  حمدي إسماعيل شعبانالسيد ا.د/ 

م قام قطاع شئون  تعليمات السيد أ.د/ رئيس الجامعة  وبمناسبة العيد القومي ملحافظة الغربية وبناءا علي      

ة جامعة طنطا بتنظيم قافلة طبية بيئية شامل    -اإلدارة العامة ملشروعات البيئة    -خدمة املجتمع وتنمية البيئة  

افق   املو الخميس  يوم  وذلك  قطور   مركز  سمال  قرية  التنفيذية    2021/ 10/ 28إلي  األجهزة  مع  بالتعاون 

 مديرية الطب البيطري(. –باملحافظة  )مديرية الصحة 

البشري       )الطب  كليات  القافلة  في  شارك  الطبية    –الصيدلة  –وقد  القافلة  لتنفيذ  بالجامعة   ) التمريض  

في في جميع التخصصات مجانا وبحضور    البيئية الشاملة  توفير األدوية الالزمة  جميع التخصصات ومن حيث 

حالة  حيث أن القافلة تسعي   1158أعضاء هيئة التدريس واألطباء املشاركين في القافلة تم الكشف علي عدد   

زم بشكل متقدم  لتقديم الخدمات الطبية إلي أكبر قدر من املواطنين لتقديم الكشف لهم والفحص والعالج الال 

بالتنمية الصحية واإلجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة   حيث تهدف الجامعة إلي النهوض 

 من الجامعة بأهمية املشاركه املجتمعية والوصول إلي األماكن النائية واألكثر إحتياجا ألداء  
ً
لغير القادرين إيمانا

 إلستفادة من الكفاءات العلمية املتخصصة بالجامعة .رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق ا

بتحويل عدد        الشبيني  د. محمد  والعظام    42كما صرح  والجراحةوالرمد  والقلب  الصدر  لتخصصات  حالة 

 والباطنة واملسالك وذلك إلستكمال العالج بمستشفيات الجامعة .   

و        بيطرية  قافلة  بعمل  البيطري  الطب  مديرية  مع  باإلشتراك  الجامعة  قامت  علي   صرفكما  باملجان  العالج 

 ت التي تم الكشف عليها.      الحاال 

 وشاركت كلية التمريض بجامعة طنطا  بعمل ندوات تثقيفية و تقديم التوعية الخاصة علي أهالي القرية  .  
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 ة ــــالقـــافلة الطبي

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع     –  حمدي إسماعيل شعبانالسيد ا.د/  تم إفتتاح القافلة بحضور  

البيئة   الشبيني  وتنمية  محمد  د/  أ.  إشراف  تحت  للقافلة  اإلعداد   التجهيزو  تم  لشئون   -و  الطب  كلية  وكيل 

  : القافلة بحضوره وحضور كال من  إفتتاح  تم  وأيضا  البيئة  وتنمية  املجتمع  الحجار أ.د/  خدمة  وكيل    –  سحر 

املالصيدلة  كلية   خدمة  البيئة  لشئون  وتنمية  غازي  ،  جتمع  العزيز  عبد  محمد  أ/  عام    –وبحضور  مدير 

وبحضور األطباء للكشف علي املرض ي   –  مدير عام خدمة املجتمع   –مشروعات البيئة ، وأ/ ماهر حسني سعد  

للحاالت   اإلجمالي  العدد  وكان  عليهم  الكشف  إلجراء  العيادات  علي  افدوا  تو وبياناتهم    1158الذين  حالة 

   -يلية كاالتي :التفص 

 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  141 8 جلدية  94

 2 الرمد  168 9 صدر  78

 3 مخ واعصاب   51 10 مسالك  33

 4 باطنة  144 11 انف وأذن   104

 5 اطفال  132 12 جراحة  22

 6 قلب وأوعية دموية 32 13 نفسية وعصبية 58

 7 تنظيم أسرة  101   

 1158اإلجـمالـــــي  
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 صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة :
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 اىل قرية مسال مركز قطور ية القافلة البيطر

 10/2021/ 28يوم اخلميس املوافق 

 

وتم  مركز قطور  بقرية سمال   بيطرية  قافلة  بعمل  الجامعة  قامت  بالقرية  البيطري  الطب  بالتعاون مع مديرية 

عليها  صرف الكشف  تم  التي  الحاالت  علي  باملجان  وإدارة    العالج  والعالج  الرعاية  أطباء  بمشاركة  وذلك 

 التناسليات وأطباء إدارة قطور  وهي كالتالي : 

 طيور  دواب  جاموس   ابقار  نوع الحيوان

 2700 8 24 15 اإلجمالي

 

 ( حالة 12تم تسجيل وترقيم عدد ) •

 ( عينة بروسيال   20تم اخذ عدد ) •

 ( بطاقات خيلية .  5تم استخراج عدد )  •
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 اىل قرية مسال مركز قطور القافلة التثقيفية 

 10/2021/ 28يوم اخلميس املوافق 

شاركت كلية التمريض في القافلة الطبية الشاملة واملتنوعة في قرية  سمال  بمركز قطور وذلك  بمناسبة  كما        

 العيد القومي ملحافظة الغربية وقد شارك بالحضور : 

 نورهان عبدالرحمن محمد حمامةد/     

التباعد     اتخاذ اإلجراءات اإلحترازية وإستخدام  مع  الخاصة  التوعية  بتقديم  قامت  املواطنين  و  بين  اإلجتماعي 

    -وقامت بإلقاء ندوات خاصة علي أهالي القرية تتضمن األتي  : 

 ندوة بعنوان" الفحص الذاتي لسرطان الثدي وطرق الوقاية منه  "  •

 ندوة بعنوان "اإلكتشاف املبكر لسرطان الثدي   "  •
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 مركز قطور -إىل قرية مسال القافلة الزراعية   

28/10/2021  

 حتت رعاية

 السيد األستاذ الدكتور/ محمود زكي رئيس الجامعة   

 السيد األستاذ الدكتور/حمدي شعبان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة  

 السيد االستاذ الدكتور / محمد السيد محمد أحمد عميد الكلية 

  السيد االستاذ الدكتور/ شريف عبدالونيس جبر وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة. 

 

احتياجا    األكثر  بالقرى  النهوض  على  للعمل   ) كريمة  )حياة  الجمهورية  رئيس  السيد  فخامة  مبادرة  من  كلية انطالقا  نظمت 

افق  -الزراعة جامعة طنطا قافلة زراعية الى قرية سمال  . 28/10/2021التابعة ملركز قطور وذلك يوم الخميس املو

 بداية أعمال القافلة:

املجتمع   خدمة  لشئون  الزراعة  كلية  )وكيل  جبر   عبدالونيس  شريف  الدكتور/  األستاذ  السيد  القافله    ( افتتح  اعمال  بدايه 

و ذلك لدراسه املشكل التي تواجهه االخوه بالتحيه و الشكرو التقدير الي منظمي القافله بالجمعيه الزراعيه التابعه لقريه سمال  

 وعات و تقديم سبل الحل لهذه املشكالت  . املزارعين و مناقشه بعض املوض

 تقديم الساده اعضاء هيئه التدريس املشاركين بالقافله. ب قام سيادته و 

 -القافله عدد من السادة من أعضاء هيئة التدريس  بكلية الزراعة يف التخصصات املختلفة وهم:حبضور شارك 

 املجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية لشئون خدمة   أ.د. شريف عبدالونيس جبر 

 أستاذ مساعد ورئيس قسم البساتين  أ.د./ محمد إبراهيم فتوح 

 مدرس كيمياء و سميه املبيدات  د./ هناء عاطف نسيم 

 مدرس امليكنه الزراعيه        د./ مي محمد عامر   

الحاج محمد مسعد   القريه  باملركز وعمده  املحلي  الحكم  و رئيسه  ابو شادى  د. خالد  الزراعه  وزاره  بالقافلة وكيل  كما شارك 

 مزروع  و عدد من السادة التابعين ملديرية الزراعة بالغربية.  
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 موضوعات القافله :

 لت القافله الحديث في بعض املوضوعات الهامة وهي: و تنا

النباتات و تقديم الحلول لبعض املشكالت الزراعيه التي تواجهه  الخدمات   • للتربه و املياه و  التي تقدمها الكليه من تحليل 

 املزارعين . 

الحل دائما من علي    • ببدا  في ما يختص  الزراعي  املجال  في تطوير  الدوله  للمسؤليين وفقا لخطه  املزارعين   تصعيدمشاكل 

اقع.   ارض الو

 ين كليه الزراعه ووزارتي الزراعه و الري و البنك الزراعي بما يتناسب مع مصلحه الفالح. التعاون املشترك ب  •

هيل املساقي و تنظيفها  بقروض  أدور الدوله الحالي في تبطين الترع الرئيسيه و مساعده الفالح علي تبطين الترع الفرعيه وت •

 صري من خالل وحده تطوير املشروعات بوزاره الزراعه . ميه الزراعي او البنك االهلي امل ن ميسره علي الفالح من بنك الت

الري   • علي  حاليا  تعتمد  الزراعه  كليه  ان  موضحا  بالتنقيط   الري  مثل  الثقيله  االراض ي  في  الحديثه  الري  طرق  استخدام 

املكافحه و تسهل زراعه  بالتنقيط في زراعه بعص املحاصيل الرئيسيه و ان نظم الري الحديثه توفر السماد و املبيدات في  

اقود و توفير الغذاء.   انواع مختلفه من املحاصيل و توفير املياه و الو

اراض ي   • باي  بالتنقيط  الري  مثل  الحديثه   الري  انظمه  الي استخدام  السعي  الري و  نظام  تغيير  الي  املحافظه حاليا  تسعي 

 انها بدئت بالفعل في تبطين الترع الرئيسيه.  تابعه لها و في مراكزها خالل سنه الي استخدام الري بالتنقيط و 

 اهتمام الدوله باملزارع املصري و ذلك من خالل اتباع نظام الزراعه التعاقديه و التسويق الزراعي للمحاصيل الزراعيه   •

في املوسم الشتوى   • التي تزرع  اصناف  استنبطت وزاره الزراعه    -يعتبر محصول القمح اهم املحاصيل القوميه الرئيسيه و 

تجاريه مسجله للقمح جميعها اصناف مميزه و عاليه االنتاجيه و مقاومه لالمراض خاصتا االصداء والظروف البيئيه غير  

 ( البحري  الوجه  في  منها  زراعه احد  االزم  االصناف  البحري فاهم  و  القبلي  للوجهيين  ( 8املواتيه ووضعت خريطه صنفيه 

 اصناف هم كالتالي:  

 . 12سدس  -168جيزه  – 171جيزه   –)ممتازجدا (  95سخا  – 14و سدس  3-2-1صنف  •

بالليزر لعدد   • لتسويه االرض  الزراعه خدمه مجانيه  انواع الزراعه    2000تقدم وزاره  الزراعه علي مساطب افضل  فدان و 

النباتات و سد فجوه  التي تتناسب مع سبل الري الحديثه لنحصل علي انتاج عالي و ضمان وصول الضوء و الغذاء لجميع  

 الغذاء و مواجهه الزياده السكانيه الرهيبه كل عام. 

نمو  • زراعي  مجمع  اقامه  يتم  سوف  و  كريمه  حياه  الرئاسيه  املبادره  ضمن  قطور  مركز  دخول  زراعيه  ذقرب  وحده  به  جي 

صيانتها و لن يقتصر ذلك علي القريه االم  "جمعيه زراعيه " ووحده بيطريه و مركز ارشادي و مركز لتجميع االالت الزراعيه و  

 بل لتوابعها. 
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كيه و البد  ذ كيه مجانيه من خالل البنك الزراعي فلن يتم صرف املقررات السماديه اال بالكروت الذعمل البطاقات ال  توفير  •

 ها علي بيوت اصحابهاصرفرت و تقوم الجمعيه الزراعيه ب امن حصول املزارع علي هذا الك 

االراض ي   علي  بالتعدي  كبير  اهتمام  تولي  الدوله  فاجهزه  احمر  خط  االراض ي  تجريف  و  الزراعيه  االراض ي  علي  التعديات 

 الزراعيه و من يخالف يتقدم ملحاكمه عسكريه  

 االسمده الحره بالسعر الرسمي و عدم االحتياج الي الشراء من تجار السوق السوداء. ض بع توفير  •

 بقار املستورده عاليه االنتاجيه في االلبان و اللحم و ان افضل انواع الجاموس هو الجاموس املصري  اال تربيه و انتاج   •

 ا املاشيه في القريه. اهم املشاكل التي تواجهه مربي املاشيه في سمال و االمراض التي تواجهه •

 االستخدام الضار للمبيدات املنزليه و الطرق البديله ملكافحه االفات املنزليه و افات املواد املخزنه و افضل طرق التخزين.  •

 فتح باب املناقشه و االسئله و االستفسارات  •

 أهم التوصيات:

سنويه   • ثابتة  بخطة  الزراعية  االرشادية  افل  القو توفير  الزراعة  ضروره  املجالت  في  املتخصصين  بين  وصل  حلقة  لعمل 

 املختلفه وبين املزارعين لاليجاد حلول  للعديد من املشكالت التي تواجههم. 

افر و  •  مطويات توعية ارشاديه على املزارعين في كافه املجاالت.  صرفضروره تو

 ضروره تكاتف املزارعيين و استخدام نظم الزراعه و الري الحديثه.   •

 

 صور القافله :
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 قرية شنراق مركز السنطة  الطبية إلى  القافلة

 10/2021/ 31يوم األحد الموافق  

 حتت رعاية :

 طنطا. رئيس جامعة  _  السيد ا.د/ محمود احمد زكي

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة   –  حمدي إسماعيل شعبانالسيد ا.د/ 

 

م قام قطاع شئون  تعليمات السيد أ.د/ رئيس الجامعة  وبمناسبة العيد القومي ملحافظة الغربية وبناءا علي      

لة جامعة طنطا بتنظيم قافلة طبية بيئية شام   -اإلدارة العامة ملشروعات البيئة    -خدمة املجتمع وتنمية البيئة  

افق   املو االحد  يوم  وذلك  السنطة  مركز  شنراق  قرية  التنفيذية    31/10/2021إلي  األجهزة  مع  بالتعاون 

 مديرية الطب البيطري(. –باملحافظة  )مديرية الصحة 

الصيدلة ( بالجامعة لتنفيذ القافلة الطبية البيئية الشاملة   –وقد شارك في القافلة كليات )الطب البشري      

ال  جميع  هيئة  في  أعضاء  وبحضور  مجانا  التخصصات  جميع  في  الالزمة  األدوية  توفير  حيث  ومن  تخصصات 

عدد    علي  الكشف  تم  القافلة  في  املشاركين  واألطباء  لتقديم   1080التدريس  تسعي  القافلة  أن  حيث  حالة  

متقدم حيث    الخدمات الطبية إلي أكبر قدر من املواطنين لتقديم الكشف لهم والفحص والعالج الالزم بشكل

لغير  متميزة  طبية  وتوفير خدمة  والفكرية  والبيئية  واإلجتماعية  الصحية  بالتنمية  النهوض  إلي  الجامعة  تهدف 

ألداء   إحتياجا  واألكثر  النائية  األماكن  إلي  والوصول  املجتمعية  املشاركه  بأهمية  الجامعة  من   
ً
إيمانا القادرين 

 من الكفاءات العلمية املتخصصة بالجامعة .  رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق اإلستفادة

حالة لتخصصات الصدر والقلب والجراحةوالرمد والعظام    51كما صرح أ.د / محمد الشبيني بتحويل عدد       

 والباطنة واملسالك البولية وذلك إلستكمال العالج بمستشفيات الجامعة .   

الب       الطب  مديرية  مع  باإلشتراك  الجامعة  قامت  و كما  بيطرية  قافلة  بعمل  علي   صرفيطري  باملجان  العالج 

 الحاالت التي تم الكشف عليها.      
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 ة ــــالقـــافلة الطبي

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع     –  حمدي إسماعيل شعبانالسيد ا.د/  تم إفتتاح القافلة بحضور  

البيئة   الشبيني  وتنمية  محمد  د/  أ.  إشراف  تحت  للقافلة  اإلعداد   التجهيزو  تم  لشئون   -و  الطب  كلية  وكيل 

  : القافلة بحضوره وحضور كال من  إفتتاح  تم  وأيضا  البيئة  وتنمية  املجتمع  الحجار أ.د/  خدمة  وكيل    –  سحر 

املالصيدلة  كلية   خدمة  البيئة  لشئون  وتنمية  غازي  ،  جتمع  العزيز  عبد  محمد  أ/  عام    –وبحضور  مدير 

وبحضور األطباء للكشف علي املرض ي   –  مدير عام خدمة املجتمع   –مشروعات البيئة ، وأ/ ماهر حسني سعد  

للحاالت   اإلجمالي  العدد  وكان  عليهم  الكشف  إلجراء  العيادات  علي  افدوا  تو وبياناتهم    1080الذين  حالة 

   -يلية كاالتي :التفص 

 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  164 7 جلدية  104

 2 الرمد  180 8 صدر  67

 3 مخ واعصاب   41 9 مسالك  53

 4 باطنة  112 10 انف وأذن   139

 5 اطفال  110 11 جراحة  17

 6 قلب وأوعية دموية 62 12 نفسية وعصبية 32

 1080اإلجـمالـــــي  

 

 

 

 

 



 ازات ــإنج
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 صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة :
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 إىل قرية شنراق مركز السنطة  القافلة البيطري

 10/2021/ 31يوم األحد املوافق 

بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرية قامت الجامعة بعمل قافلة بيطرية بقرية شنراق  مركز السنطة وتم 

عليه  صرف الكشف  تم  التي  الحاالت  علي  باملجان  وإدارة  ا  العالج  والعالج  الرعاية  أطباء  بمشاركة  وذلك 

 التناسليات وأطباء إدارة السنطة  وهي كالتالي : 

 طيور  اغنام وماعز  جاموس   ابقار  نوع الحيوان

 اإلجمالي

 

70 10 20 700 

 

 ( رأس . 25تم تسجيل وترقيم عدد ) •

 ( عينة بروسيال  . 23تم اخذ عدد ) •

 ( سونار  . 5تم عمل عدد ) •

 تم رش جميع الحيوانات املعالجة . •

 

  

 



 ازات ــإنج
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 مبحافظة الوادي اجلديدالطبية  القافلة

 5/11/2021الي يوم اجلمعة املوافق  3/11/2021املوافق  االربعاءمن يوم 

 

 حتت رعاية :

 طنطا. رئيس جامعة   -     السيد ا.د/ محمود احمد زكي

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة   – حمدي إسماعيل شعبانالسيدا.د/

الحدودية واملناطق    تعاون وبال باملحافظات  افل طبية  ( لعمل قو الوزاراء  الطبية و اإلستغاثات الصحية بمجلس  اللجنة   ( مع 

 النائية قامت جامعة طنطا بتنظيم قافلة طبية الي محافظة الوادي الجديد . 

ون خدمة املجتمع وتنمية البيئة أ.د/ محمد الشبيني ) وكيل كلية الطب لشئ  السيد وتم اإلعداد والتجهيز للقافلة تحت اشراف    

 بجامعة طنطا ( . 

( تخصص    15األسنان  ( بالجامعة لتنفيذ القافلة الطبية الشاملة في عدد)    –وقد شارك في القافلة كليات )الطب البشري       

(من أعضاء هيئة التدريس املشاركين في القافلة تم الكشف علي الحاالت وتم صرف    29في جميع التخصصات وبحضور عدد ) 

أكبر قدر من املواطنين لتقديم الكشف  القافلة تسعي لتقديم الخدمات الطبية إلي  فاألدوية الالزمة  مجانا من صيدلية القافلة   

لهم والفحص والعالج الالزم بشكل متقدم حيث تهدف الجامعة إلي النهوض بالتنمية الصحية واإلجتماعية والبيئية والفكرية 

النائية  األماكن  إلي  والوصول  املجتمعية  املشاركه  بأهمية  الجامعة   من 
ً
إيمانا القادرين  لغير  متميزة  واألكثر    وتوفير خدمة طبية 

 إحتياجا ألداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق اإلستفادة من الكفاءات العلمية املتخصصة بالجامعة . 

 



 ازات ــإنج
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 قرية بوالق مركز اخلارجةاىل األولي  ةـلقافلة الطبيا

 4/11/2021مبحافظة الوادي اجلديد  يوم اخلميس املوافق 

أ.د / حمدي إسماعيل شعبان ) نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة (     السيد  تم إفتتاح القافلة بحضور  

أ.د/  محمد الشبيني ) وكيل كلية الطب  لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة وبحضور  أ / محمد عبد العزيز  السيد  وحضور   

كما تفقد كال منهم فعاليات القافلة    –( وأ/ ماهر حسني سعد ) مدير عام خدمة املجتمع (  غازي   ) مدير عام مشروعات البيئة  

اإلجراءات اإلحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العاملية للحفاظ علي   والتأكد من تطبيق   ومتابعة الخدمات التي تقدمها القافلة 

 الصحة والسالمة لجميع املشاركين. 

تو  الذين  املرض ي  الكشف علي  تم  العيابحضور األطباء  الكشــــــــفدوا علي  ــــــ ادات إلجراء  للحاالت   ـــ العدد اإلجمالي  ف عليهم وكان 

   -االتي :حالة وبياناتهم التفصيلية ك   1044

 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  148 9 جلدية  87

 2 الرمد  134 10 صدر  26

 3 قلب واوعية دموية   23 11 مسالك  46

 4 باطنة  110 12 انف وأذن   112

 5 اطفال  85 13 جراحة  47

 6 نفسية وعصبية  62 14 مخ واعصاب   80

 7 نساء وتوليد  65 51 اسنان 101

 8 جراحة اوعية دموية  23   

 1044اإلجـمالـــــي 

 



 ازات ــإنج
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 صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة :

 

 



 ازات ــإنج
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 قرية املنرية مركز اخلارجة إىل الثانية  القافلة الطبية

 5/11/2021املوافق مبحافظة الوادي اجلديد  يوم اجلمعة  

) ـــــــــــ تم إج    ــقيحالتها  دت  ـــــــــــللحاالت التى استعة  ـــــــــــــــ( عمليات جراحي5راء  عدد  ــــــ قام بإجام اجراء جراحى حيث  ــــــــ ـــ ــــــراء الجراح ـــ ـــ   ات ــــ

 . أ.د/ محمود عفيفي ) استاذ الجراحة بكلية الطب (    السيد 

الطب  األطباء  السادة  بحضور  و  كلية  الشبينى وكيل  أ.د/ محمد  السيد  اشراف  االحترازية  وتحت  االجراءات  اتخاذ  مع  تم  وذلك 

العيادات إلجراء الكشف عليهم وكان العدد اإلجمالي للحاالت    افدوا علي  حالة وبياناتهم    988الكشف علي املرض ي الذين تو

   -التفصيلية كاالتي :

 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  179 8 جلدية  108

 2 الرمد  131 9 صدر  50

 3 قلب واوعية دموية   22 10 مسالك  30

 4 باطنة  139 11 انف وأذن   75

 5 اطفال  50 12 جراحة  35

 6 نساء وتوليد  ( 40) 13 مخ واعصاب   85

 7 اسنان 44   

 988اإلجـمالـــــي 

 

 

 

 

 



 ازات ــإنج
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 صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة :

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
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 مدينة إيتاي الباروود محافظة البحيرة إلى  الطبية القافلة

 2021/ 11/ 11الموافقيوم الخميس 

 

 تحت رعاية : 

 طنطا. رئيس جامعة   -     السيد ا.د/ محمود احمد زكي

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة   – حمدي إسماعيل شعبانالسيدا.د/

افل طبية باملحافظات الحدودية واملناطق النائية   اللجنة الطبية العليا و االستغاثات بمجلس الوزراءمع )   تعاون وبال ( لعمل قو

البحيرة    بمحافظة  الباروود  إيتاي  الي مدينة  قافلة طبية  بتنظيم  رئيس  قامت جامعة طنطا  لفخامة  الرئاسية  املبادرة  ضمن  

 . الجمهورية / عبد الفتاح السيس ي ) مبادرة حياة كريمة (  

تم اإلعداد والتجهيز للقافلة تحت اشراف  أ.د/ محمد الشبيني ) وكيل كلية الطب لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة بجامعة   

 طنطا ( .

(   11الصيدلة ( بالجامعة لتنفيذ القافلة الطبية الشاملة في عدد)    –األسنان   –وقد شارك في القافلة كليات )الطب البشري      

ا جميع  في  صرف  تخصص  وتم  الحاالت  علي  الكشف  تم  القافلة  في  املشاركين  التدريس  هيئة  أعضاء  وبحضور  لتخصصات 

األدوية الالزمة  مجانا من صيدلية القافلة  حيث أن القافلة تسعي لتقديم الخدمات الطبية إلي أكبر قدر من املواطنين لتقديم 

النهوض بالتنمية الصحية واإلجتماعية والبيئية الكشف لهم والفحص والعالج الالزم بشكل متقدم حيث تهدف الج إلي  امعة 

 من الجامعة بأهمية املشاركه املجتمعية والوصول إلي األماكن النائية 
ً
والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين إيمانا

 ة املتخصصة بالجامعة . واألكثر إحتياجا ألداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق اإلستفادة من الكفاءات العلمي

        ) البيئة  املجتمع وتنمية  الجامعة لشئون خدمة  نائب رئيس    ( أ.د / حمدي إسماعيل شعبان  القافلة بحضور   إفتتاح  وتم 

) وكيل كلية الصيدلة لشئون   ( وأ.د /  البيئة  أ.د/  محمد الشبيني) وكيل كلية الطب  لشئون خدمة املجتمع وتنمية  وحضور  



 ازات ــإنج
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املجتمع وتنمية البيئة(  وبحضور  أ / محمد عبد العزيز غازي  ) مدير عام مشروعات البيئة(  وأ/ ماهر حسني سعد ) مدير  خدمة 

اإلجراءات   وفق  يتم  القافلةبما  تقدمها  التي  الخدمات  ومتابعة  القافلة  فعاليات  منهم  كال  تفقد  كما    ) املجتمع  خدمة  عام 

   العاملية للحفاظ علي الصحة والسالمة لجميع املشاركين  . اإلحترازية التي أقرتها منظمة الصحة

حاله الستكمال   73ويل عدد  بتح  (  وكيل كلية الطب لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة    محمد الشبيني)    /د  أ.      وقد صرح   

 .  سالكالعالج في مستشفى الجامعة فى تخصصات الصدر و القلب والجراحة والرمد والعظام و الباطنة وامل

للحاالت    اإلجمالي  العدد  وكان  عليهم  الكشف  إلجراء  العيادات  علي  افدوا  تو الذين  املرض ي  علي  الكشف  تم  األطباء  بحضور 

   -حالة وبياناتهم التفصيلية كاالتي :  1659

 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  275 7 جلدية  195

 2 اسنان 160 8 صدر  84

 3 قلب واوعية دموية   69 9 مسالك  82

 4 باطنة  183 10 انف وأذن   160

 5 اطفال  169 11 جراحة  77

 6 نفسية وعصبية  103 12 مخ واعصاب   102

 1659اإلجـمالـــــي 

 



 ازات ــإنج
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 صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة :

 



 ازات ــإنج
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 قرية منشية حاتم مركز زفتي  إلى  الطبية القافلة

 2021/ 11/ 13يوم السبت الموافق  

 تحت رعاية : 

 طنطا. رئيس جامعة  _  السيد ا.د/ محمود احمد زكي

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة   –  حمدي إسماعيل شعبانالسيد ا.د/ 

والتي تسنهدف حدوث تنمية مستدامة بالربف املصري للتخيف عن    "  حياة كريمة"  في إطار املبادرة الرئاسية      

قامت جامعة طنطا   واحتياجا  فقرا  األكثر  باملجتمعات  املواطنين  وتنمية   –كاهل  املجتمع  قطاع شئون خدمة 

البيئة    –البيئة   العامة ملشروعات  قرية    -اإلدارة  إلي  بيئية شاملة  قافلة طبية  زفتي   منشية حاتم بتنظيم  مركز 

افق    السبتوذلك يوم   .   بالتعاون مع األجهزة التنفيذية باملحافظة  2021/ 13/11املو

البشري       )الطب  كليات  القافلة  في  شارك  الق  -الصيدلة  –وقد  لتنفيذ  بالجامعة   ) الطبية التمريض  افلة 

في جميع التخصصات مجانا وبحضور   توفير األدوية الالزمة  في جميع التخصصات ومن حيث  البيئية الشاملة 

حالة  حيث أن القافلة تسعي    827أعضاء هيئة التدريس واألطباء املشاركين في القافلة تم الكشف علي عدد   

الكشف لهم والفحص والعالج الالزم بشكل متقدم    لتقديم الخدمات الطبية إلي أكبر قدر من املواطنين لتقديم

بالتنمية الصحية واإلجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة   حيث تهدف الجامعة إلي النهوض 

 من الجامعة بأهمية املشاركه املجتمعية والوصول إلي األماكن النائية واألكثر إحتياجا ألداء  
ً
لغير القادرين إيمانا

 ها التنموية والخدمية وتحقيق اإلستفادة من الكفاءات العلمية املتخصصة بالجامعة .رسالت

الستكمال العالج في مستشفى الجامعة فى تخصصات  حالة    42كما صرح أ.د / محمد الشبيني بتحويل عدد       

 الصدر و القلب والجراحة والرمد والعظام و املسالك

مع       باإلشتراك  الجامعة  قامت  و   كما  بيطرية  قافلة  بعمل  البيطري  الطب  علي   صرفمديرية  باملجان  العالج 

 الحاالت التي تم الكشف عليها.    

بإستخدام   توعوية  ندوات  إلقاء  خالل  من  القافلة  الهالي  تثقيفية  قافلة  بعمل  التمريض  كلية  قامت  كما  و 

 اإلجراءات اإلحترازية .

 



 ازات ــإنج
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طــــــــــــــــ  / أ.د  بحضـــــــــــــــــور  القــــــــــــــــافلة  إفتتـــــــــــــــــــــــاح  و تــــــــــــــــــــــم   ) الغــــــــــــــــربيـــــــــــــــــــــــــة  محـــــــــــــــــافظ   ( رحــمي  ا.د/  ـــــارق  حمدي السيد 

و تم التجهيزو اإلعداد  للقافلة    (   رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئةنائب      )   إسماعيل شعبان 

تحت إشراف أ. د/ محمد الشبيني ) وكيل كلية الطب لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة ( وأيضا تم إفتتاح  

جتمع وتنمية البيئة  لشئون خدمة املالصيدلة  وكيل كلية  )    سحر الحجار أ.د/  القافلة بحضوره وحضور كال من :  

  ، غازي  (  العزيز  عبد  أ/ محمد  البيئة  )  وبحضور  مشروعات  عام  ماهر حسني  (  مدير  وأ/  عام خدمة   ) ،  مدير 

وكان –  املجتمع عليهم  الكشف  إلجراء  العيادات  علي  افدوا  تو الذين  املرض ي  علي  للكشف  األطباء  وبحضور   )

   -لية كاالتي :حالة وبياناتهم التفصي 827العدد اإلجمالي للحاالت 
 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  112 7 جلدية  77

 2 الرمد  111 8 صدر  76

 3 مخ واعصاب   51 9 مسالك  46

 4 باطنة  83 10 انف وأذن   96

 5 اطفال  73 11 جراحة  28

 6 قلب وأوعية دموية 32 12 نفسية وعصبية 42

 827اإلجـمالـــــي  
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 إىل قرية منشية حامت مركز زفيت  ةالقافلة البيطري

 11/2021/ 13يوم السبت املوافق 

بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرية قامت الجامعة بعمل قافلة بيطرية بقرية منشية حاتم  مركز زفتي 

وإدارة   صرفوتم   والعالج  الرعاية  أطباء  بمشاركة  وذلك  عليها    الكشف  تم  التي  الحاالت  علي  باملجان  العالج 

 التناسليات وأطباء إدارة زفتي  وهي كالتالي : 

اغنام   جاموس   ابقار  الحيواننوع 

 وماعز  

 طيور  دواب 

 اإلجمالي

 

51 141 130 7 1155 

 

 ( رأس . 20تم تسجيل وترقيم عدد ) •

 ( عينة بروسيال  . 2تم اخذ عدد ) •

 ( سونار  . 6تم عمل عدد ) •
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 إىل قرية منشية حامت مركز زفيت القافلة التثقيفية 

 11/2021/ 13يوم السبت املوافق 

قرية       في  واملتنوعة  الشاملة  الطبية  القافلة  في  التمريض  كلية  شاركت  حاتمكما  وذلك    منشية  زفتي  بمركز 

كريمة   حياة   " الجمهورية   رئيس  مبادرة  من    –ضمن  عدد  بالحضور  شارك  وقد   " املصري  الريف  قري  تطوير 

 ة أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض وهم : الساد 

    رقية ابراهيم النجار د/  •

  احمد سالم عبد املنعم املزيند/  •

 حسناء صبحي أحمدد/  •

 

التوعية الخاصة مع اتخاذ اإلجراءات اإلحترازية وإستخدام التباعد اإلجتماعي التثقيف الصحي و و قامو بتقديم   

    -بين املواطنين وقد تم إلقاء ندوات خاصة علي أهالي القرية تتضمن األتي  : 

 "    السكتة الدماغية ندوة بعنوان "  •

 "  اإلسعافات األولية ندوة بعنوان "   •

 "   املبكر عنهسرطان البروستاتا وطرق الكشف ندوة بعنوان "  •

 "  اهمية التطعيم ضد فيروس كورونااملستجد وتصحيح بعض األخطاء الشائعة عنهندوة بعنوان "   •

 األنيميا في األطفال "   ندوة بعنوان " •

 طرق الوقاية من التيفويد "   ندوة بعنوان " •
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 مركز زفتي   شبرا اليمنقرية  إلى الطبية  رقم القافلة

 2021/ 11/ 16يوم الثالثاء الموافق 

 تحت رعاية : 

 طنطا. رئيس جامعة  _  السيد ا.د/ محمود احمد زكي

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة   –  حمدي إسماعيل شعبانالسيد ا.د/ 

ف املصري للتخيف عن  ي تنمية مستدامة بالر هدف حدوث  توالتي تس  "  حياة كريمة"  في إطار املبادرة الرئاسية      

 
ً
فقرا األكثر  باملجتمعات  املواطنين     كاهل 

ً
وتنمية   –قامت جامعة طنطا    واحتياجا املجتمع  قطاع شئون خدمة 

مركز زفتي وذلك  شبرا اليمنبتنظيم قافلة طبية بيئية شاملة إلي قرية  -اإلدارة العامة ملشروعات البيئة   –البيئة  

افق ا  الثالثاءيوم   .   بالتعاون مع األجهزة التنفيذية باملحافظة  16/11/2021ملو

     ( كليات  القافلة  في  شارك  البشري  وقد  (    -الصيدلة  –الطب  الطبية التمريض  القافلة  لتنفيذ  بالجامعة 

 
ً
غ لوالتي يب   البيئية الشاملة في جميع التخصصات ومن حيث توفير األدوية الالزمة في جميع التخصصات مجانا

قيمتها )سبعون الف جنيه( وبحضور أعضاء هيئة التدريس واألطباء املشاركين في القافلة تم الكشف علي عدد   

حالة  حيث أن القافلة تسعي لتقديم الخدمات الطبية إلي أكبر قدر من املواطنين لتقديم الكشف لهم    ( 40)9

إلي النهوض بالتنمية الصحية واإلجتماعية والبيئية  والفحص والعالج الالزم بشكل متقدم حيث تهدف الجامعة

 من الجامعة بأهمية املشاركه املجتمعية والوصول إلي 
ً
والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين إيمانا

العلمية  الكفاءات  من  اإلستفادة  وتحقيق  والخدمية  التنموية  رسالتها  ألداء  إحتياجا  واألكثر  النائية  األماكن 

 تخصصة بالجامعة .امل

بتحويل        الشبيني  محمد   / أ.د  تخصصات    71عدد  وصرح  فى  الجامعة  في مستشفى  العالج  حاله الستكمال 

 .   الصدر و القلب والجراحة والرمد والعظام و الباطنة واملسالك و االطفال

و        بيطرية  قافلة  بعمل  البيطري  الطب  مديرية  مع  باإلشتراك  الجامعة  قامت  علي   رفصكما  باملجان  العالج 

 الحاالت التي تم الكشف عليها.    

بإستخدام   توعوية  ندوات  إلقاء  خالل  من  القافلة  ألهالي  تثقيفية  قافلة  بعمل  التمريض  كلية  أيضا  قامت  و 

 اإلجراءات اإلحترازية .
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نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة     )  حمدي إسماعيل شعبانالسيد ا.د/  تــــــــــــــــــــــم إفتتـــــــــــــــــــــــاح القــــــــــــــــافلة بحضور  

البيئة أ. د/ محمد الشبيني ) وكيل كلية الطب    (  املجتمع وتنمية  للقافلة تحت إشراف  و تم التجهيزو اإلعداد  

)   سحر الحجار أ.د/  مة املجتمع وتنمية البيئة ( وأيضا تم إفتتاح القافلة بحضوره وحضور كال من :  لشئون خد

مدير عام    )  وبحضور أ/ محمد عبد العزيز غازي  ( ،  لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة  الصيدلة  وكيل كلية  

( وبحضور األطباء للكشف علي املرض ي الذين –  مدير عام خدمة املجتمع  )، وأ/ ماهر حسني  (  مشروعات البيئة

للحاالت   العدد اإلجمالي  الكشف عليهم وكان  العيادات إلجراء  علي  افدوا  التفصيلية   (40) 9تو وبياناتهم  حالة 

   -كاالتي :

 

 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  146 7 جلدية  71

 2 الرمد  147 8 صدر  85

 3 مخ واعصاب   73 9 مسالك  19

 4 باطنة  115 10 انف وأذن   111

 5 اطفال  101 11 جراحة  17

 6 قلب وأوعية دموية 28 12 نفسية وعصبية 27

 (40)9اإلجـمالـــــي  
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 صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة :
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 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

216  

 

 مركز زفيت  شربا اليمنإىل قرية  القافلة البيطرية

 11/2021/ 16يوم الثالثاء املوافق 

بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرية قامت الجامعة بعمل قافلة بيطرية بقرية شبرا اليمن مركز زفتي وتم 

عليها  صرف الكشف  تم  التي  الحاالت  علي  باملجان  وإدارة    العالج  والعالج  الرعاية  أطباء  بمشاركة  وذلك 

 التناسليات وأطباء إدارة زفتي  وهي كالتالي : 

 طيور  دواب  اغنام وماعز  جاموس   ابقار  الحيواننوع 

 2285 10 50 70 30 اإلجمالي
 

 ( رأس . 44تم تسجيل وترقيم عدد ) •
 ( عينة بروسيال  . 16تم اخذ عدد ) •
 ( سونار  . 15تم عمل عدد ) •
 ( عينة بروسيال. 16تم أخذ عدد ) •
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 مركز زفيت  شربا اليمنإىل قرية ة التثقيفية لالقاف

 11/2021/ 16يوم الثالثاء املوافق 

بمركز زفتي وذلك ضمن    شبرا اليمنكما شاركت كلية التمريض في القافلة الطبية الشاملة واملتنوعة في قرية      

 أمينة يحيي زكريا  /. تطوير قري الريف املصري " وقد شارك بالحضور د –مبادرة رئيس الجمهورية  " حياة كريمة 

 )  كلية التمريض ( . 

قام  و بتقديم  ت  و  الصحي  التباعد  التثقيف  وإستخدام  اإلحترازية  اإلجراءات  اتخاذ  مع  الخاصة  التوعية 

    -اإلجتماعي بين املواطنين وقد تم إلقاء ندوات خاصة علي أهالي القرية تتضمن األتي  : 

  الفحص الذاتي للثدي واإلكتشاف املبكر للسرطان "ندوة بعنوان "  •
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 مركز زفتي قرية ميت النور إلى  الطبية القافلة

 2021/ 11/ 20يوم السبت الموافق  

 تحت رعاية : 

 طنطا. رئيس جامعة  _  السيد ا.د/ محمود احمد زكي

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة   –  حمدي إسماعيل شعبانالسيد ا.د/ 

هدف حدوث تنمية مستدامة بالربف املصري للتخيف عن  توالتي تس  "  حياة كريمة"  في إطار املبادرة الرئاسية      

قامت جامعة طنطا   واحتياجا  فقرا  األكثر  باملجتمعات  املواطنين  وتنمية   –كاهل  املجتمع  قطاع شئون خدمة 

مركز زفتي وذلك   ميت النور  بتنظيم قافلة طبية بيئية شاملة إلي قرية    -اإلدارة العامة ملشروعات البيئة    –البيئة  

افق   بتالسيوم   .   بالتعاون مع األجهزة التنفيذية باملحافظة  20/11/2021املو

     ( كليات  القافلة  في  شارك  البشري  وقد  (    -الصيدلة  –الطب  الطبية التمريض  القافلة  لتنفيذ  بالجامعة 

يبغ   البيئية الشاملة في جميع التخصصات ومن حيث توفير األدوية الالزمة في جميع التخصصات مجانا والتي 

علي  الكشف  تم  القافلة  في  املشاركين  واألطباء  التدريس  هيئة  أعضاء  وبحضور   ) الف جنيه  ) سبعون  قيمتها 

لتقديم الخدمات الطبية إلي أكبر قدر من املواطنين لتقديم الكشف    حالة  حيث أن القافلة تسعي  954عدد   

واإلجتماعية  الصحية  بالتنمية  النهوض  إلي  الجامعة  تهدف  حيث  متقدم  بشكل  الالزم  والعالج  والفحص  لهم 

املجتمعية  املشاركه  بأهمية  الجامعة  من   
ً
إيمانا القادرين  لغير  متميزة  طبية  خدمة  وتوفير  والفكرية  والبيئية 

والوصول إلي األماكن النائية واألكثر إحتياجا ألداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق اإلستفادة من الكفاءات 

 العلمية املتخصصة بالجامعة .

ب      الشبيني  محمد   / أ.د  عدد  وصرح  تخصصات 64تحويل  فى  الجامعة  مستشفى  في  العالج  الستكمال  حاله 

 . لعظام و الباطنة واملسالك و االطفالالصدر و القلب والجراحة والرمد وا

و        بيطرية  قافلة  بعمل  البيطري  الطب  مديرية  مع  باإلشتراك  الجامعة  قامت  علي   صرفكما  باملجان  العالج 

 الحاالت التي تم الكشف عليها.    

بإست توعوية  ندوات  إلقاء  خالل  من  القافلة  ألهالي  تثقيفية  قافلة  بعمل  التمريض  كلية  أيضا  قامت  خدام  و 

 اإلجراءات اإلحترازية .
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بحضور   القـــافلة  إفتتـــــــــــــاح  ا.د/  تــــــــــــــــــــــم  شعبانالسيد  إسماعيل  خدمة     )   حمدي  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب 

البيئة أ. د/ محمد الشبيني ) وكيل كلية الطب    (  املجتمع وتنمية  للقافلة تحت إشراف  و تم التجهيزو اإلعداد  

)   سحر الحجار أ.د/  لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة ( وأيضا تم إفتتاح القافلة بحضوره وحضور كال من :  

مدير عام    )  غازي    وبحضور أ/ محمد عبد العزيز ( ،  لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة  الصيدلة  وكيل كلية  

( وبحضور األطباء للكشف علي املرض ي الذين –  مدير عام خدمة املجتمع  )، وأ/ ماهر حسني  (  مشروعات البيئة

للحاالت   اإلجمالي  العدد  وكان  عليهم  الكشف  إلجراء  العيادات  علي  افدوا  التفصيلية   954تو وبياناتهم  حالة 

   -كاالتي :
 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  109 7 جلدية  112

 2 الرمد  110 8 صدر  67

 3 مخ واعصاب   63 9 مسالك  62

 4 باطنة  125 10 انف وأذن   106

 5 اطفال  119 11 جراحة  22

 6 قلب وأوعية دموية 42 12 نفسية وعصبية 17

 954اإلجـمالـــــي  
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 توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة :صور 
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 إىل قرية ميت النور مركز زفيت  القافلة البيطرية

 11/2021/ 20يوم السبت املوافق 

بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرية قامت الجامعة بعمل قافلة بيطرية بقرية ميت النورمركز زفتي وتم 

عليها  صرف الكشف  تم  التي  الحاالت  علي  باملجان  وإدارة    العالج  والعالج  الرعاية  أطباء  بمشاركة  وذلك 

 التناسليات وأطباء إدارة زفتي  وهي كالتالي : 

اغنام   جاموس   ابقار  نوع الحيوان

 وماعز  

 طيور  دواب 

 اإلجمالي

 

22 35 1 5 760 

 

 ( رأس . 1تم تبليغ مغناطيس عدد ) •

 ( عينة بروسيال  . 6تم اخذ عدد ) •

 ( سونار  . 4تم عمل عدد ) •
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 إىل قرية ميت النور مركز زفيت القافلة التثقيفية 

 11/2021/ 20يوم السبت املوافق 

بمركز زفتي وذلك ضمن    ميت النور كما شاركت كلية التمريض في القافلة الطبية الشاملة واملتنوعة في قرية      

 كال من : تطوير قري الريف املصري " وقد شارك بالحضور  –مبادرة رئيس الجمهورية  " حياة كريمة 

 د.أسماء على محمد الجبار  •

 د. اميره محمد السيد الحلفاوى  •

قام  و   بتقديموا  و  الصحي  التباعد  التثقيف  وإستخدام  اإلحترازية  اإلجراءات  اتخاذ  مع  الخاصة  التوعية 

    -اإلجتماعي بين املواطنين وقد تم إلقاء ندوات خاصة علي أهالي القرية تتضمن األتي  : 

  " -كيفية الوقاية منها   –اعراضها   -كورونا  ندوة بعنوان " •

 التغذية ملريض السكر والضغط   "   -اعراضهما  -ندوة بعنوان " الضغط والسكر •
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 الوحش مركز زفتي   دمنهورقرية لى إ القافلة الطبية

 2021/ 11/ 23يوم الثالثاء الموافق 

 تحت رعاية : 

 طنطا. رئيس جامعة  _  السيد ا.د/ محمود احمد زكي

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة   –  حمدي إسماعيل شعبانالسيد ا.د/ 

ف املصري للتخيف عن  ي هدف حدوث تنمية مستدامة بالر توالتي تس  "  حياة كريمة"  في إطار املبادرة الرئاسية      

 
ً
فقرا األكثر  باملجتمعات  املواطنين     كاهل 

ً
وتنمية   –قامت جامعة طنطا    واحتياجا املجتمع  قطاع شئون خدمة 

مركز زفتي دمنهور الوحش  بتنظيم قافلة طبية بيئية شاملة إلي قرية    -اإلدارة العامة ملشروعات البيئة    –ة  البيئ

افق    الثالثاءوذلك يوم   .   بالتعاون مع األجهزة التنفيذية باملحافظة  2021/ 23/11املو

     ( كليات  القافلة  في  شارك  البشري  وقد  (    -الصيدلة  –الطب  الطبية التمريض  القافلة  لتنفيذ  بالجامعة 

 
ً
غ قيمتها  لوالتي يب  البيئية الشاملة في جميع التخصصات وتم صرف األدوية الالزمة في جميع التخصصات مجانا

دد  ـــــــــــشف علي عة تم الك ـــــــــــاء املشاركين في القافلــــــــــــــ) سبعون الف جنيه ( وبحضور أعضاء هيئة التدريس واألطب

حالة  حيث أن القافلة تسعي لتقديم الخدمات الطبية إلي أكبر قدر من املواطنين لتقديم الكشف لهم  (    1227)  

والفحص والعالج الالزم بشكل متقدم حيث تهدف الجامعة إلي النهوض بالتنمية الصحية واإلجتماعية والبيئية 

 من الجامعة بأهمية املشاركه املجتمعية والوصول إلي والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة لغي
ً
ر القادرين إيمانا

 
ً
إحتياجا واألكثر  النائية  العلمية   األماكن  الكفاءات  من  اإلستفادة  وتحقيق  والخدمية  التنموية  رسالتها  ألداء 

 املتخصصة بالجامعة .

في مستشفى الجامعة فى تخصصات    ستكمال العالجحاله إل (  55  )  تحويل عددبوصرح أ.د / محمد الشبيني       

 . الصدر و القلب والجراحة والرمد والعظام و الباطنة واملسالك

و        بيطرية  قافلة  بعمل  البيطري  الطب  مديرية  مع  باإلشتراك  الجامعة  قامت  علي   صرفكما  باملجان  العالج 

 الحاالت التي تم الكشف عليها.    

قافلة    قامت كما   بعمل  التمريض  بإستخدام  كلية  توعوية  ندوات  إلقاء  خالل  من  القرية  ألهالي  تثقيفية 

 اإلجراءات اإلحترازية .
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نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة     )  حمدي إسماعيل شعبانالسيد ا.د/  تــــــــــــــــــــــم إفتتـــــــــــــــــــــــاح القــــــــــــــــافلة بحضور  

البيئة أ. د/ محمد الشبيني ) وكيل كلية الطب    (  املجتمع وتنمية  للقافلة تحت إشراف  و تم التجهيزو اإلعداد  

القافلة بحضور  إفتتاح  تم  ( وأيضا  البيئة  املجتمع وتنمية  :    سيادته  لشئون خدمة  سحر أ.د/  وحضور كال من 

البيئة  الصيدلة  وكيل كلية  )    الحجار  املجتمع وتنمية  ،  لشئون خدمة  العزيز غازي  (  أ/ محمد عبد    ) وبحضور 

البيئة مشروعات  عام  ماهر حسني  (  مدير  وأ/  املجت  )،  عام خدمة  علي –  معمدير  للكشف  األطباء  وبحضور   )

للحاالت   اإلجمالي  العدد  وكان  عليهم  الكشف  إلجراء  العيادات  علي  افدوا  تو الذين  حالة (   1227)املرض ي 

  -وبياناتهم التفصيلية كاالتي :

 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  153 7 جلدية  125

 2 الرمد  137 8 صدر  101

 3 مخ واعصاب   83 9 مسالك  75

 4 باطنة  146 10 انف وأذن   125

 5 اطفال  145 11 جراحة  56

 6 قلب وأوعية دموية 46 12 نفسية وعصبية 35

 1227اإلجـمالـــــي  
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 صور توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة :
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 القافلة البيطرية لقرية دمنهورالوحش مركز زفيت 
 11/2021/ 23يوم الثالثاء املوافق 

 
مركز زفتي دمنهور الوحش  بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرية قامت الجامعة بعمل قافلة بيطرية بقرية  

وإدارة   صرفوتم   والعالج  الرعاية  أطباء  بمشاركة  وذلك  عليها   الكشف  تم  التي  الحاالت  علي  باملجان  العالج 

 التناسليات وأطباء إدارة زفتي  وهي كالتالي : 

اغنام   جاموس   ابقار  نوع الحيوان

 وماعز  

 طيور  دواب 

 اإلجمالي

 

96 67 30 53 4320 

 

 ( رأس . 3تم تبليغ مغناطيس عدد ) •

 ( عينة بروسيال  . 15تم اخذ عدد ) •

 ( سونار  . 14تم عمل عدد ) •

 ( رأس.  77تم تسجيل وترقيم عدد )  •
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 لقرية دمنهور الوحش مركز زفيت  القــافلــة التثقيفيـــة
 11/2021/ 23يوم الثالثاء املوافق 

 

في قرية       الشاملة واملتنوعة  الطبية  القافلة  في  التمريض  كلية  الوحش كما شاركت  بمركز زفتي وذلك    دمنهور 

 كال من : تطوير قري الريف املصري " وقد شارك بالحضور  –ضمن مبادرة رئيس الجمهورية  " حياة كريمة 

 زينب السيد حافظ  د. •

 مي حسن الشرقاوي  د.  •

 د/ مروة سمير سرور •

قام  و بتقديم  وا  و  الصحي  الت التثقيف  وإستخدام  اإلحترازية  اإلجراءات  اتخاذ  مع  الخاصة  باعد  التوعية 

    -اإلجتماعي بين املواطنين وقد تم إلقاء ندوات خاصة علي أهالي القرية تتضمن األتي  : 

  األنيميا في األطفال "ندوة بعنوان "  •

 السكر عند األطفال   " ندوة بعنوان "   •

 ندوة بعنوان " السموم املنزلية " •
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 العرب مركز زفيت  إىل قرية كفر القافلة الطبية
 11/2021/ 27يوم السبت املوافق 

 :  تحت رعاية

 السيد ا.د/ محمود احمد زكي _  رئيس جامعة طنطا. 

 نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة .   –السيد ا.د/ حمدي إسماعيل شعبان  

" والتي تستهدف حدوث تنمية مستدامة بالريف املصري للتخيف عن    حياة كريمةفي إطار املبادرة الرئاسية "      

قامت جامعة طنطا   واحتياجا  فقرا  األكثر  باملجتمعات  املواطنين  وتنمية   –كاهل  املجتمع  قطاع شئون خدمة 

ذلك مركز زفتي و كفر العرب بتنظيم قافلة طبية بيئية شاملة إلي قرية  -اإلدارة العامة ملشروعات البيئة  –البيئة 

افق   بالتعاون مع األجهزة التنفيذية باملحافظة  .   27/11/2021يوم السبت املو

بالجامعة لتنفيذ القافلة الطبية البيئية الشاملة الصيدلة (    –الطب البشري  وقد شارك في القافلة كليات )     

يبغ قيم تها ) سبعون الف في جميع التخصصات وتم صرف األدوية الالزمة في جميع التخصصات مجانا والتي 

حالة  حيث  (  1156جنيه ( وبحضور أعضاء هيئة التدريس واألطباء املشاركين في القافلة تم الكشف علي عدد )  

والعالج   لهم والفحص  لتقديم الكشف  املواطنين  أكبر قدر من  إلي  الطبية  الخدمات  لتقديم  القافلة تسعي  أن 

بالتنمية الصحية واإلجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير الالزم بشكل متقدم حيث تهدف الجامعة إلي النهوض  

 من الجامعة بأهمية املشاركه املجتمعية والوصول إلي األماكن النائية 
ً
خدمة طبية متميزة لغير القادرين إيمانا

املتخصصة  العلمية  الكفاءات  من  اإلستفادة  وتحقيق  والخدمية  التنموية  رسالتها  ألداء  إحتياجا  واألكثر 

 معة .بالجا

(حاله الستكمال العالج في مستشفى الجامعة فى تخصصات    41وصرح أ.د / محمد الشبيني بتحويل عدد)        

 الصدر و البطن والقلب والجراحة والرمدوالعظام واملسالك . 

علي        باملجان  العالج  وتوزيع  بيطرية  قافلة  بعمل  البيطري  الطب  مديرية  مع  باإلشتراك  الجامعة  قامت  كما 

 الحاالت التي تم الكشف عليها.    
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القــــــــــــــــافلة بحضور   إفتتـــــــــــــــــــــــاح  ا.د/  تــــــــــــــــــــــم  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة )  حمدي إسماعيل شعبان السيد 

البيئة أ. د/ محمد الشبيني ) وكيل كلية الطب    (  املجتمع وتنمية  للقافلة تحت إشراف  و تم التجهيزو اإلعداد  

)   سحر الحجار أ.د/  لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة ( وأيضا تم إفتتاح القافلة بحضوره وحضور كال من :  

مدير عام    )  غازي    وبحضور أ/ محمد عبد العزيز ( ،  لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة  الصيدلة  وكيل كلية  

( وبحضور األطباء للكشف علي املرض ي الذين –  مدير عام خدمة املجتمع  )، وأ/ ماهر حسني  (  مشروعات البيئة

افدوا علي العيادات إلجراء الكشف عليهم وكان العدد اإلجمالي للحاالت   حالة وبياناتهم التفصيلية (   1156)تو

 : كاالتي 

 م اسم العيادة  عدد الحاالت  م اسم العيادة  عدد الحاالت 

 1 العظام  141 7 جلدية  119

 2 الرمد  160 8 صدر  71

 3 مخ واعصاب   48 9 مسالك  51

 4 باطنة  121 10 انف وأذن   131

 5 اطفال  159 11 جراحة  13

 6 قلب وأوعية دموية 61 12 نفسية وعصبية 81

 1156اإلجـمالـــــي  
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 توضح توافد أهالي القرية لتلقي اخلدمات العالجية بالقافلة :صور 
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 القافلة البيطرية لقرية كفر العرب مركز زفيت 

 11/2021/ 27يوم السبت املوافق 

 

مركز زفتي وتم كفر العرب  بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرية قامت الجامعة بعمل قافلة بيطرية بقرية  

الكشف تم  التي  الحاالت  علي  باملجان  العالج  وإدارة    عليها  توزيع  والعالج  الرعاية  أطباء  بمشاركة  وذلك 

 التناسليات وأطباء إدارة زفتي  وهي كالتالي : 

 طيور  دواب اغنام وماعز جاموس   ابقار  نوع الحيوان

 3650 20 117 109 151 اإلجمالي
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 ثانيًا

 قوافل جامعة طنطا

 لتقديم 

 مساعدات عينية  
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 لتقديم مساعدات ألهالي قري مركز زفتي قوافل جامعة طنطا 

 "مبادرة حياة كريمة"  

 
فى اطار املبادرة الرئيسيه "حياة كريمة" والتى تستهدف حدوث تنمية مستدامة بالريف املصرى للتخفيف عن كاهل املواطنين  

  ، 
ً
 واحتياجا

ً
بوضع   قطاع شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة  قام   وانطالقا  من دور جامعة طنطا املتميز  باملجتمعات األكثر فقرا

 .( 11مقترح خطة لتنظيم عدد ) 
ً
 واحتياجا

ً
 قافلة مساعدات عينية ألهالي قري مركز زفتي األكثر فقرا

 تحت رعاية : 

   . ةـــرئيس الجامع  -السيد ا.د/ محمود احمد زكي 

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة –السيد ا.د/ عماد عتمان 

 اإلجتماعي بتقديم خدمات عينية بجميع مراكز محافظة الغربية . بالتعاون مع محافظة الغربية ومديرية التضامن ذلك و 

مواطن بشخصه حيث   جامعةال تسعى   لكل  غذائية  كرتونة  تقديم   من خالل  املواطنين  من  قدر  أكبر  إلي  املساعدات   لتقديم 

 
ً
ة بأهمية املشاركة املجتمعية من الجامع  تهدف الجامعة إلي النهوض باملجتمع وتوفير كرتونة غذائية متميزة لغير القادرين إيمانا

 
ً
إحتياجا واألكثر  النائية  األماكن  إلي  العلمية   والوصول  الكفاءات  من  اإلستفادة  وتحقيق  والخدمية  التنموية  رسالتها  ألداء 

 املتخصصة بالجامعة . 

 تم  إختيار األفراد األ
ً
كرتونة بكل قرية حيث    150بالقري من خالل مديرية التضامن اإلجتماعي  وقد تم توزيع عدد    كثر إحتياجا

 تحتوي كل كرتونة االتي :  

 الصنف م

 ن ـــــــــــــــــــــــ" علبة سم1عدد " 1
 ة زيت ـــــــــــــــــ" زجاج 1عدد "  2
 " كيس مكرونة  4عدد "  3
 و أرز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " كيل2عدد"  4
 ر ــــــــــــــــــــــــ" كيلو سك 2عدد "  5
 ول ــــــــــــــــــ و ف ــــــــــــــ" كيل 1عدد "  6
 ( علبة صلصة 1عدد )  7
 نص كيلو عدس  8
 اـــــــنص كيلو لوبي 9
 كيلـــــــــــــــــو شاي ربع  10



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

235  

 

 دات ــل املساعــــقواف

 

 عدد الكراتين  التاريخ  اسم القرية م
 150 20/4/2021 ايــــــنهط 1

 200 21/4/2021 المعتمديــة  2

 150 25/24/2021 ة ـالسملوي 3

 150 26/4/2021 كفر شمارة  4

 150 26/4/2021 كفر دمنهورالقديم  5

 150 27/4/2021 تفهنا العزب  6

 150 27/4/2021 اــميت الرخ 7

 150 27/4/2021 كفر الصارم  8

 150 28/4/2021 ن ـكفر شاهي 9

 150 5/5/2021 سنبو الكبري  10

 100 6/5/2021 سجين الكوم  11

 150 8/5/2021 كفر ششتا وششتا  12

 150 8/5/2021 شبرا ملـس  13

 150 9/5/2021 ب ـــــــالغري 14

 150 9/5/2021 مسجد وصيف 15

 150 10/5/2021 سند بسط 16

 150 10/5/2021 كفرعنان  17

 150 11/5/2021 حنـــــون 18

 150 11/5/2021 كفر الجنيدي  19

 200 19/6/2021 وتــــــانــح 20

 150 19/6/2021 وجـــــكفر شبر قل 21

 150 20/6/2021 كفر حانوت بحري  22



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

236  

 

 150 20/6/2021 ي ــكفر حانوت قبل 23

 150 21/6/2021 س ــــة عويـــعزب 24

 150 21/6/2021 العايشة 25

 150 22/6/2021 دمنهور الوحش  26

 150 22/6/2021 سنبو)سنبو( وكفر 27

 150 23/6/2021 كفر ميت الحارون وكفر نواي  28

 150 23/6/2021 وايـــــكفر ن 29

 150 24/6/2021 ميت المخلص وكفر الجزيرة  30

 150 24/6/2021 كفر الجزيرة  31

 150 26/6/2021 ة ــــــالسنادي 32

 150 26/6/2021 ن ــكفر حسي 33

 150 27/6/2021 كفر العرب و كفر سنباط 34

 150 27/6/2021 رب ــكفر الع 35

 200 28/6/2021 اط ـــــــــسنب 36

 150 28/6/2021 (المنيا ) منية المباشر 37

 150 28/6/2021 دهتوره  38

 150 29/6/2021 كفرشبرا اليمن 39

 150 29/6/2021 كفر ابرى  40

 150 29/6/2021 هنا العزب تف 41

 150 29/6/2021 نــــــشبرا اليم 42

 150 29/6/2021 كفر الديب  43

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

237  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

238  

 

 

 



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

239  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ازات ــإنج

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 ا  ــة طنطـــــبجامعــ
 

240  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


