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 تقرير ق اف له منطقه عبد الق ادر             
 : منطقه عبد القادر مستشفي مبره البد التخصصي المكان

  2017من شهر مارس عام 24: يوم الجمعه الزمان

 فريق القاده االجتماعيين بكليه الطب : الجهه المنظمه

 : مساعده غير القادرين والخير الهدف من عمله

: اعضاء فريق القاده االجتماعيين ودكاتره متخصصين مع مساعده تمريض المستشفي فريق العمل

 واهالي المنطقه ف التنظيم 

ف القافله وتم توفير االدويه االزمه جنيه من الدكاتره والطلبه المشاركين  3000تم جمع مايقرب من  الميزانيه:

 من بنك الدواء وتم توفير االتوبيس تحت رعايه فريق القاده االجتماعيين 

 : تم الكشف علي:الفعاليات

 حاله رمد 189_ 

 ات جراحيه حاله عملي 15_ وتم عمل

 حاله باطنه 135_

 حاله عظام148  _

 حاله نسا120_ 

 حاله جلديه 138_ 

 حاالت قلب واوعيه دمويه 20_

 حاله اطفال 1 94_

 حاله اسنان  103_

 روشته3 54_وتم صرف 

 قد تم تقديم مساعدات ماليه لغير القادرين ماديا _ 
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خول المرضي دسلبيات: عدم التزام بعض الدكاتره باالماكن المحددة وبعض القصور ف التنظيم ل

 في بعض االوقات للعيادات 

تعاون ف العمل والمساعده واالتزام بالمهام المطوبه والتفاني في العمل من الطلبه االيجابيات: روح ال

 وتوفر جميع االدويه االزمه وتنفيد مبدأ تطبيق الغرامات علي المتاخرين 

االقتراحات: اختيار اكثر من دكتور في التخصصات التي يكون عليها االقبال كبير وتكوين فريق  ف كل 

 مد عياده مثل عياده الر

 

 التوثيق : 
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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               

 

 

 

 


