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 تقرير عن القافلة الطبية لعزبة علي

 14/10/2016الجمعه : الزمان 

 .علي طريق المعمورة رشيد عزبه علي المكان:

 : فريق القادة االجتماعيين و نادي روتاريالجهة المنظمة

 ن.القادريمساعده غير  :الهدف من عمله

  . صدرية ،رمد أطفال، ،أسنانباطنة ،نسا وتوليد ،::  التخصصات

المشاركين فى القافله : مجموعة من الدكاترة المتخصصين مع مجموعة من أعضاء فريق القاده 

ومنهم : االجتماعيين  

فتحي البنا   
محمد جالل   
  عالء شكري 

  االء كامل
 نورهان نور الدين

 هدير غراب
 مني موافي

 نورهان عماد
  يمني كامل
 اميره بدوي

 عبدالرحمن ممدوح
 دعاء سراج

 

جنيه من الدكاتره والطلبه المشاركين ف القافله وتم  5000من  تم جمع ما يقرب: ميزانيه القافله

توفير االدويه من بنك الدوا وتم توفير االتوبيس من الجامعه.. تحت رعاية فريق القاده 

 .االجتماعيين

 

 

 

 

 فريق الرمد:

 ايمان السيد
 ميران عادي

 مروان عبدالقادر
 عبير عيلوه

 مصطفي السباعي
 روان سالمه
 محمود هندي

 منه هللا مصطفي
  احمد ماهر
 ايه جادهللا
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  فاعليات القافله

 كشفا   416اجمالى عدد الكشوفات:

 نظارة 35عملية و  20بما فيهم  150رمد: 

 103أطفال :

 23صدرية: 

 عمليات تم تحويلهم لمستشفى الشاطبي( 3)من ضمنهم  20نسا: 

 70باطنة: 

 20أسنان :

 روشته 200الصيدليه : 

  

 .هالي المنطقةأونات مالية علي غير القادرين من معيع وقد تضمنت القافلة توز

 

 بعض القصور ف التنظيم  :سلبياتال

 روح التعاون ف العمل :االيجابيات

 .المساعده وااللتزام بالمهام المطلوبه            
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 وكيل الكلية         قائد الفريق    

 لشئون التعليم والطالب                 محمد أحمد السعيد 
 والقائم بأعمال وكيل الكلية         
 لشئون خدمة البيئة              

 وتنمية المجتمع       
 أ.د محمد هشام       

 


