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 السيد االستاذ الدكتور/ محمد هشام

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   

 والقائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 

 الثقافيةتقرير عن القافله 

 غيط العنبالترفيهة الخيرية لمنطقة 

 30/8/2016الثالثاء الموافق 
نائب رئيس الجامعةة  -االستاذ الدكتور/ عصام الكردى بناءً  على االتفاق بين إدارة الجامعة والكلية ممثلة فى 

نائةةب رئةةيس الجامعةةة لشةةنوخ التعلةةي   -االسةةتاذ الةةدكتور/  شةةام  ةةابر ، ولشةةنوخ مدمةةة المجتمةةي وتنميةةة ال ينةةة

واالستاذ الةدكتور/ ع ةد ، وكيل كلية الطب لشنوخ التعلي  والطالب -الدكتور/ محمد  شام واالستاذ ، والطالب

قيةادة الجةيف فةى المنطوةة الشةمالية و رئيس لجنة مدمة المجتمةي والووافةل الط يةة بكليةة الطةب -المنع  فوزى 

عةة فةى مى مسةا مة الجاعلةالشةمالية العسةكرية  قائةد المنطوةة -السيد اللواء/ محمد الزملةو  العسكرية برئاسة 

 تطوير منطوة غيط العنب ومحاولة تطوير ا من منطوة عشوائية الى منطوة متمدينة.

قافلةةة ترفيةيةةة تثويفيةةة  -أعةةدل لجنةةة الووافةةل بكليةةة الطةةب برئاسةةة االسةةتاذ الةةدكتور/ ع ةةد المةةنع  فةةوزى 

كندرية وقيةةةادة ميريةةةة لةةةمال المنطوةةةة وبعةةةد الحصةةةو  علةةةى الموافوةةةال مةةةن كليةةةة الطةةةب و امعةةةة االسةةة

 الجيف على الخطة الموترحة )مرفق  يه الخطة(.

صةةة احا ً تةةة  اال تمةةةا  النةةةةائى والتجمةةةي فةةةى مكت ةةةة مستشةةةفى  9.30وتةةة  االعةةةداد والتنفيةةةم فةةةى السةةةاعة 

اسةةةتاذ كليةةةة  -رئةةةيس الوافلةةةة وكةةةملي أ.د/ حميةةةدة بةةةو  ةةةليب  -الشةةةا  ى بويةةةادة أ.د/ ع ةةةد المةةةنع  فةةةوزى 

أسةةةتاذ الولةةةب والصةةةدر  -أسةةةتاذ كليةةةة الصةةةيدلة، وأ.د/ سةةةام  عةةةرب  -الصةةةمد  الصةةةيدلة وأ.د/ محمةةةد ع ةةةد

ورئةةةيس نةةةادى روتةةةارى  ةةةرق، ودكتةةةوري/ مةةةةا ع ةةةد الحميةةةد، واللةةةواء/ محمةةةد عجةةةالخ، وبةةةاقى أع ةةةاء 

، أع ةةةةاء هالعسةةةا  والفريةةةةق المرافةةةق لسةةةيادتد و معيةةةة الةةةرواخ الخيريةةةة باالسةةةةكندرية، دكتةةةور/ محمةةة

 25محمةةةد يوسةةةي والسةةةيدة/   ةةةة وفريةةةق صةةةندوق الخيةةةر المجمةةةو  سةةةيد/ ال      مصةةةر الةةةدواء وكةةةملي 

  الب من  ل ة الجامعة وكلياتةا. 68ع و وعدد 

(  الةةةب وكليةةةة التجةةةارة 13عةةةدد ) كليةةةة الطةةةب ممثلةةةة فةةةى فريةةةق الوةةةادة اال تمةةةاعيين وكليةةةة الصةةةيدلة"

 ."والتمريض

العمةةل بعنايةةة فائوةةة علةةى الفةةريوين لةةرئيس الوافلةةة وتةة  توزيةةي كنائةةب  -تعيةةين   يةةب/ محمةةد أحمةةد  تةة و

 وانوسمت الوافلة إلى مجموعتين رئيسيتين.

 -المجموعة األولى بقيادة قائده / ايمان )طالبة( وتم توزيع العمل كالتالى:

 التسجيل وتوزيي كل عشرة ح ور على  الب من الوادة. .1
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دواء وقياس ضغط الفحص الط ى والكشي الم كر عن السكر لجميي السيدال ت رعا ً من مصر ال .2

 الدم.

 استاذ الصيدلة األكلينيكية بعمل التوعية الصحية لمرضى السكر. -يووم أ.د/ محمد ع د الصمد 

 بعمل التوعية الصحية لمرضى ال غط. -ويووم أ.د/ سام  عرب 

ثةة  تو يةةه السةةيدال للواعةةة وتةة  توسةةي  بعةةض السةةيدال بةةالفريق لعمةةل مجموعةةال عمةةل تثويفيةةة برئاسةةة 

اسةةةةتاذ الصةةةةيدلة وفريةةةةق صةةةةندوق الخيةةةةر وبعةةةةض الطل ةةةةة لتثويةةةةي السةةةةيدال  -دة بةةةةو  ةةةةليب أ.د/ حميةةةة

تجمعةةةة  كلةةةة  يوةةةوم االسةةةتاذ الةةةدكتور/ ع ةةةد المةةةنع   دومعرفةةةة مشةةةاكلة  واعةةةداد   للمحاضةةةرة التاليةةةة عنةةة

تثويفيةةةة عةةةن موضةةةوعين اساسةةةيين )مخةةةا ر متةةةاخ االنةةةا  ومشةةةاكل وسةةةائل بالوةةةاء محاضةةةرة  -فةةةوزى 

 تنظي  االسرة(.

 وت  اعداد االسنلة وتح ير الطل ال والموافوال كمثا  للمحاكاة التمثيلية حتى ينا  ثوة المستمعال.

 ومرحلةةةة أميةةةرة يةةةت  توزيةةةي صةةةندوق ال ووليةةةال ت رعةةةا ً مةةةن ممسسةةةة صةةةندوق الخيةةةر علةةةى الجميةةةي

 .ت رعا ً من  معية الرواخ وكملي فراخ على  ميي الح ور

 بقيادة قائده )دينا" طالبة وتم توزيع العمل الجزء الثانى:

سووونة ويبووودس بالتسوووجيل الطبوووى وتوزيوووع كووول عشووورة سط وووال  12 - 5وهوووو الخووواف باألط وووال مووون سووون 

 على قائد من الطلبة.

وضووووع ه ويووووتم عموووول الن ووووارا  حتووووى يبوووودس الكشوووو  علووووى العيووووون وحوووودتها وسكتشووووا  قطوووور العووووين 

 وفريق العيون. -العشرى  بالمجان وذلك بمعرفة مالزم سول طبيب/ محمد

ثووووم يبوووودس البرنووووامأل الترفيهووووى لكط ووووال يشووووتمل علووووى كي يووووة الن افووووة الشخ ووووية لكط ووووال وتوزيووووع 

)د/  نصوووابون وكي يوووة االسوووتخدام وغسووول األيووودى واألو وووه لجميوووع األط وووال تبرعوووا   مووون  معيوووة الوووروا

فرشوووا  وباسوووتخدام الرسوووم علوووى الو وووه وااليووودى كلجميوووع لمهوووا عبووود الحميووود( ومووون العمووول الترفيهوووى 

 .لذلك الرسم وااللوان المعدة

 وأفالم ماصة بالنظافة ومسرح العرائس واللعب بال الونال.وعرض أفالم ميكى ماوس 

 معيةةةةة الةةةةرواخ ، د/ محمةةةةود العسةةةةا  ، مشةةةةرفين  -تةةةة  تعيةةةةين أ.د/ حميةةةةدو بةةةةو  ةةةةليب ، السةةةةيدة/ وفةةةةاء 

 مشرفا ً إداريا ً عن مجموعة األ فا . -واء/ محمد عجالخ على مجموعال السيدال وتعيين ل

 عن التثويي وكملي مالزم   يب/ محمد العشرى مسنوال ًعن فحص النظر. - ال ة/ سارة 

 -سير اليوم:

عربيةةةال( بويةةةادة  3" الةةةب وع ةةةو" بعربةةةال الجةةةيف ) 93تو ةةةةت مةةةن مستشةةةفى الشةةةا  ى الوافلةةةة 

ط العنةةةب فةةةى حةةةدود الحاديةةةة عشةةةر صةةة احا ً وتةةة  اسةةةتو النا مةةةالزم أو / محمةةةد العشةةةرى الةةةى منطوةةةة غةةةي

بمنطوةةة غةةيط قائةةد المنطوةةة الشةةمالية العسةةكرية مسةةاعد  -/ محمةةد سةةعد  جةةرس اللةةواءبحفةةاوة مةةن السةةيد 
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الية ، العميةةةد/ رئةةةيس الفةةةر  الط ةةةى بالمنطوةةةة الشةةةم -محمةةةد حةةةوام سةةةارية والسةةةيد العميةةةد   يةةةب/ العنةةةب 

 المسلحة بمنطوة غيط العنب.ساحال الووال مدير  -مجدى د ب 

 .وبسةولة ت  ال دء بالعمل كالخطة الموضو  بنظام ويسر وتوفيق من هللا
 

 من  انب السيدا :

سةةةيدة وتةةة  عمةةةل الكشةةةي الم كةةةر علةةةية   ميعةةةا ً وتةةة  عمةةةل التحاليةةةل وقيةةةاس ال ةةةغط  127تةةة  ح ةةةور 

 وت  عمل  لسال ار ادية بمعرفة:

 أ./ محمد ع د الصمد.

 أ.د/ سام  عرب.

 د/ محمود العسا .

والحمةةةةةةد ق القةةةةةةت ق ةةةةةةوال ً  ةةةةةةديدا ً  -أمةةةةةةا المحاضةةةةةةرة قةةةةةةام بالواء ةةةةةةا أ.د/ ع ةةةةةةد المةةةةةةنع  فةةةةةةوزى 

 من السيدال وتفاعل الجميي باالسنلة واال ابة. دوالتصفيق الحا دتر مت بالزغاري

"، أ.د/ 3وتةةةةةة  تحويةةةةةةل الحةةةةةةاالل المحتا ةةةةةةة لرعايةةةةةةة ماصةةةةةةة الةةةةةةى مستشةةةةةةفى الشةةةةةةا  ى قسةةةةةة  "

 فوزى لتلوى العالج الالزم وأ راء العمليال.ع د المنع  

 الجانب الثانى : األط ال

  فل. 93كاخ يوما ً ممتعا ً أخ ترى الفرحة على و وي األ فا  عدد 

وتةةة  عمةةةل الرسةةةوم علةةةى الو ةةةوي وااليةةةادى وعةةةرض مسةةةرحى بةةةديي و ا ةةةال عةةةرض الفةةةالم ميكةةةى 

و معيةةة الةةرواخ وعمةةل كشةةي  -لحميةةد مةةاوس وتعلةةي  النظافةةة وتوزيةةي الصةةابوخ بمعرفةةة د/ مةةةا ع ةةد ا

 فةةل بمعرفةةة )مةةالزم أو    يةةب/ محمةةد العشةةرى وفريةةق الرمةةد وتةة  اسةةتخراج نحةةو  60العيةةوخ لنحةةو 

 ممس حاالل لعمل النظارال لة  بالمجاخ.

تةة  توزيةةي لعةةب األ فةةا  علةةى الجميةةي وفةةى النةايةةة أصةةطي الوةةادة والطةةالب تحةةت قيةةادة الوائةةد/ محمةةد 

 ورائي وبديي أمام قيادة منطوة العسكرين وو ه لة  قائد   كلمة.منتظ   احمد سعيد فى  ابور

رئةةةيس الوافلةةةة واألب الروحةةةى للوةةةادة الةةةمى أثنةةةى علةةةى  -ثةةة  أعطةةةى الكلمةةةة الةةةى أ.د/ ع ةةةد المةةةنع  فةةةوزى 

 ميةةةي الوةةةادة وأثنةةةى علةةةى الدولةةةة والجةةةيف وو ةةةه لةةةة  التحيةةةة علةةةى تةةةو ةة  الرائةةةي نحةةةو حةةةل مشةةةكلة 

لةةةةة   ةةةةكر الجامعةةةةة الخةةةةاه مةةةةن أ.د/ ر ةةةةدى ز ةةةةراخ ، أ.د/  شةةةةام  ةةةةابر ، أ.د/ العشةةةةوائيال وو ةةةةه 

 عصام الكردى على تو ةة  ومساعدتة  القامة  ما اليوم.

الط يةةةب أركةةةاخ حةةةرب/ سةةةاريه محمةةةد العميةةةد باعطةةةاء الكلمةةةة للسةةةيد  -وقةةةام أ.د/ ع ةةةد المةةةنع  فةةةوزى 

الوةةةادة وو ةةةه  ةةةكري الةةةى الجامعةةةة واثنةةةى الةةةمى نوةةةل تحيةةةة السةةةيد اللةةةواء/ قائةةةد المنطوةةةة للفريةةةق و -وام حةةة

مسةةةاعد قائةةةد  -علةةةى الطل ةةةة  ميعةةةا ً والةةةمى بةةةدوري أعطةةةى الكلمةةةة للسةةةيد عميةةةد/ محمةةةد سةةةعد  جةةةرس 
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يتوقةةي  ةةما المنطوةةة الشةةمالية العسةةكرية لمنطوةةة غةةيط العنةةب والةةمى بةةدوري ا ةةاد بالجامعةةة وأنةةه مةةا كةةاخ 

 م الثالثة والربي.اية أنةاء اليوةوت  فى النالنجاح ال ا ر للوافلة، 

 ونحن إذ:

والوافلةةةةةة علةةةةةى السةةةةةماح لنةةةةةا بةةةةةةمي الوافلةةةةةة واسةةةةةةامةا نشةةةةةكر إدارة الجامعةةةةةة وكليةةةةةة الطةةةةةب  -

ودعمةةةةةةة  الةةةةةةال محةةةةةةدود النجاحةةةةةةةا ونخةةةةةةص بالةةةةةةمكر أ.د/ ر ةةةةةةدى ز ةةةةةةراخ ، أ.د/ عصةةةةةةام 

 الكردى ، أ.د/  شام  ابر ، أ.د/ محمد  شام ، أ.د/ أ رف الغندور.

رأسةةةةةةةا أ.د/ عميةةةةةةد الكليةةةةةةة وأ.د/ حميةةةةةةدة بةةةةةةو  ةةةةةةليب ، أ.د/ أ ةةةةةةكر كليةةةةةةة الصةةةةةةيدلة وعلةةةةةةى  -

 محمد ع د الصمد.

فريةةةةةةق الوةةةةةةادة اال تمةةةةةةاعيين  مةةةةةةيعة  وماصةةةةةةة الوائةةةةةةد محمةةةةةةد أحمةةةةةةد ، دينةةةةةةا ، وايمةةةةةةاخ  -

 وفريق الطل ة من الصيدلة.

 الجمعيال الخيرية التى سا مت فى الت رعال والعمل فى الوافلة: -

  معية الرواخ )د/ مةا ع د الحميد(.

 .(د. محمد يوسيصندوق الخير )عية  م

  معية مصر الدواء )د/ محمود العسا (. 

أمةةةةةةا السةةةةةةادة قيةةةةةةادة الوةةةةةةوال المسةةةةةةلحة بالمنطوةةةةةةة الشةةةةةةمالية العسةةةةةةكرية لةةةةةةة  منةةةةةةى ومةةةةةةن  -

ليل كةةةةةل الصةةةةةعوبال التةةةةةى مالوافلةةةةةة صةةةةةادق المشةةةةةاعر علةةةةةى كةةةةةرم ال ةةةةةيافة والمعاملةةةةةة وتةةةةة

 -وا ةت الوافلة ونخص منة :

 قائد المنطوة الشمالية العسكرية. -محمد الزملو  اللواء أركاخ حرب/ 

مسةةةةةةةاعد قائةةةةةةةد المنطوةةةةةةةة الشةةةةةةةمالية  -اللةةةةةةةواء أركةةةةةةةاخ حةةةةةةةرب/ علةةةةةةةى عةةةةةةةاد  عشةةةةةةةماوى 

 العسكرية.

 .لغيط العنب مساعد قائد المنطوة الشمالية العسكرية - العميد/ محمد سعد  جرس

 بالمنطوة الشماليةرئيس الفر  الط ى  -/ ساريه محمد حوام أركاخ حرب عميد   يب

 مدير ساحال الووال المسلحة. -مجدى د ب  العميد/

فلةه منةا كةل الشةكر علةى قيادتةه لفريةق الرمةد وتنسةيوه علةى قيةام  -أما مالزم أو    يب/ محمةد العشةرى   -

 الوافلة.
  



 
 
 
 
 
 

 كلية الطب  لجنة القوافل الطبية التابعة

 Faculty of Medicine  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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 -:ونحن إذ نوترح

بعةةةةةةد نجةةةةةةاح الوافلةةةةةةة بف ةةةةةةل هللا ومشةةةةةةاعر السةةةةةةعادة علةةةةةةى األ فةةةةةةا  ومشةةةةةةاعر الفرحةةةةةةة علةةةةةةى 

 االمةال.

 نحن إذ نوصى بتكرار الوافلة  مي ودعوة باقى الةينال لزيارة  مي المنطوة.

بمعنةةةةةى بةةةةةل ونوتةةةةةرح أخ تكةةةةةوخ أسةةةةة وعيا ً وتخصصةةةةةية للمنطوةةةةةة وذلةةةةةي لرفةةةةةي وزيةةةةةادة الخدمةةةةةة 

اسةةةةةة و  للرمةةةةةةد والتةةةةةةالى أ فةةةةةةا  ثةةةةةة  النسةةةةةةاء وأنةةةةةةي وأذخ و كةةةةةةما حتةةةةةةى يةةةةةةت  افتتةةةةةةاح المستشةةةةةةفى 

 لواحد أوال ً تت عةا العمليال.ونووم با راء عمليال اليوم ا

 .ونحن أذ نشكر هللا على نجاح الوافلة

 م،،،ترا وتف لوا بو و  وافر االح
 لجنة خدمة المجتمع رئيس   

 فل الطبيةواالقو

 س.د/ عبد المنعم فوزى  

 استاذ امراض النساء والتوليد  

 

 


