
  

  

  

  

  

  

  

  

  القوافل

 الطبية والبيطرية واإلرشادية 

  والتثقيفية والعلمية

2009 / 2010  

  

  

  

  

  



  القوافل البيطرية

  الدقهلية– مرآز  طلخا –قرية  ثرسق   

  5/2009 /6:                  تاريخ القافلة   

  محمد محمد فوده  عميد الكلية / د.أ -       : المشرف على القافلة 

            محمد أحمد على يوسف وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  / د.أ -                                 

  وتنمية البيئة

   قسم األشعة والجراحة –     قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي         :األقسام المشارآة

واجن  قسم أمراض الد–قسم أمراض الباطنة والمعدية  - والتخدير

  0وآذلك مساهمة الكلية باألجهزة  واألدوات الالزمة للعالج والفحص
  

 مدير  مديرية الطب البيطري - الجامعة بقياداتها وإداراتها المعنية         :الجهات المشارآة 

/  إدارة المشروعات البيئية بالجامعة وتمثلها المهندسة–بالدقهلية 

 آلية - سعد الدين عبد اهللا  سيد/  األستاذ –صفاء عبد الحميد شكر 

الطب  البيطري ويمثلها عدد أعضاء هيئة التدريس  ومعاونيهم من 

المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين واإلداريين 

  والفنيين وعدد من طلبة الكلية 

  : عدد الحاالت التي تم الكشف عليها 

         حالة65            حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي   

       حالة337حاالت أمراض الباطنة والمعدية                              

         حالة28حاالت الجراحة والتخدير                                      

      حالة1100حاالت الدواجن واألرانب                                  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 

  

  

 

 

 الدقهلية– مرآز  طلخا –رية  الخوازم ق   

  3/2009 /26 ، 25:                  تاريخ القافلة   

محمد أحمد على يوسف  / د.أمحمد محمد فوده  عميد الكلية ، / د.أ        :  المشرف على القافلة 

  وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 قسم األشعة والجراحة – التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي   قسم          :األقسام المشارآة 

 قسم أمراض الدواجن –قسم أمراض الباطنة والمعدية  - والتخدير

  وآذلك مساهمة الكلية باألجهزة  واألدوات الالزمة للعالج والفحص

  

لطب البيطري  مدير  مديرية ا-الجامعة بقياداتها وإداراتها المعنية          :الجهات المشارآة

/  إدارة المشروعات البيئية بالجامعة وتمثلها المهندسة–بالدقهلية 

 آلية -سيد سعد الدين عبد اهللا  /  األستاذ –صفاء عبد الحميد شكر 

الطب  البيطري ويمثلها عدد أعضاء هيئة التدريس  ومعاونيهم من 

 المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين واإلداريين

  والفنيين وعدد من طلبة الكلية 

  : عدد الحاالت التي تم الكشف عليها 

         حالة76حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي               

       حالة346حاالت أمراض الباطنة والمعدية                              

         حالة31           حاالت الجراحة والتخدير                           



      حالة2410حاالت الدواجن واألرانب                                  

  

  الدقهلية– مرآز  دآرنس –قرية  الجزيرة   

  14/4/2009:                  تاريخ القافلة   

 أحمد على يوسف محمد / د.أمحمد محمد فوده  عميد الكلية ، / د.أ          : المشرف على القافلة 

  وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 قسم األشعة والجراحة – قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي               :األقسام المشارآة 

 قسم أمراض الدواجن –قسم أمراض الباطنة والمعدية  - والتخدير

زمة للعالج وآذلك مساهمة الكلية باألجهزة  واألدوات الال

  0والفحص

 مدير  مديرية الطب البيطري - الجامعة بقياداتها وإداراتها المعنية             :الجهات المشارآة

/  إدارة المشروعات البيئية بالجامعة وتمثلها المهندسة–بالدقهلية 

 آلية -سيد سعد الدين عبد اهللا  /  األستاذ –صفاء عبد الحميد شكر 

لها عدد أعضاء هيئة التدريس  ومعاونيهم من الطب  البيطري ويمث

المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين واإلداريين 

  والفنيين وعدد من طلبة الكلية 

  : عدد الحاالت التي تم الكشف عليها 

         حالة30حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي               

       حالة86والمعدية                              حاالت أمراض الباطنة 

         حالة20حاالت الجراحة والتخدير                                      

      حالة750حاالت الدواجن واألرانب                                  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ضمن فعاليات األسبوع البيئي(  الدقهلية  – مرآز  تمي األمديد –قرية السمارة(  

  7/4/2009:                  تاريخ القافلة   

محمد أحمد على يوسف  / د.أمحمد محمد فوده  عميد الكلية ، / د.أ         :  المشرف على القافلة 

  وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 قسم األشعة والجراحة –تناسل والتلقيح االصطناعي  قسم التوليد وال              :األقسام المشارآة 

 قسم أمراض الدواجن –قسم أمراض الباطنة والمعدية  - والتخدير

  0وآذلك مساهمة الكلية باألجهزة  واألدوات الالزمة للعالج والفحص

يطري  مدير  مديرية الطب الب-  الجامعة بقياداتها وإداراتها المعنية             :الجهات المشارآة

/  إدارة المشروعات البيئية بالجامعة وتمثلها المهندسة–بالدقهلية 

 آلية -سيد سعد الدين عبد اهللا  /  األستاذ –صفاء عبد الحميد شكر 

الطب  البيطري ويمثلها عدد أعضاء هيئة التدريس  ومعاونيهم من 

المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين واإلداريين 

  ين وعدد من طلبة الكلية والفني

  : عدد الحاالت التي تم الكشف عليها 



         حالة29حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي               

       حالة126حاالت أمراض الباطنة والمعدية                              

         حالة20    حاالت الجراحة والتخدير                                  

      حالة1600حاالت الدواجن واألرانب                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الدقهلية– مرآز  دآرنس –قرية  نجير   

  21/4/2009:                  تاريخ القافلة   

حمد أحمد على يوسف م / د.أمحمد محمد فوده  عميد الكلية ، / د.أ            :المشرف على القافلة 

  وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 قسم األشعة والجراحة – قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي                 :األقسام المشارآة

 قسم أمراض الدواجن –قسم أمراض الباطنة والمعدية  - والتخدير

الالزمة للعالج وآذلك مساهمة الكلية باألجهزة  واألدوات 

  0والفحص



 مدير  مديرية الطب البيطري -الجامعة بقياداتها وإداراتها المعنية                :الجهات المشارآة

/  إدارة المشروعات البيئية بالجامعة وتمثلها المهندسة–بالدقهلية 

 آلية -سيد سعد الدين عبد اهللا  /  األستاذ –صفاء عبد الحميد شكر 

ي ويمثلها عدد أعضاء هيئة التدريس  ومعاونيهم من الطب  البيطر

المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين واإلداريين 

  والفنيين وعدد من طلبة الكلية 

  : عدد الحاالت التي تم الكشف عليها 

         حالة35حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي               

       حالة133باطنة والمعدية                              حاالت أمراض ال

         حالة20حاالت الجراحة والتخدير                                      

      حالة1550حاالت الدواجن واألرانب                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  هلية الدق– مرآز  بلقاس –قرية  منشأة بسنديلة  

  4/2009 /30:                  تاريخ القافلة   

محمد أحمد على يوسف  / د.أمحمد محمد فوده  عميد الكلية ، / د.أ           : المشرف على القافلة 

  وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 قسم األشعة والجراحة –طناعي       قسم التوليد والتناسل والتلقيح االص           :األقسام المشارآة

 قسم أمراض الدواجن –قسم أمراض الباطنة والمعدية  - والتخدير

وآذلك مساهمة الكلية باألجهزة  واألدوات الالزمة للعالج 

  0والفحص

 مدير  مديرية الطب البيطري - الجامعة بقياداتها وإداراتها المعنية               : الجهات المشارآة

/ إدارة المشروعات البيئية بالجامعة وتمثلها المهندسة –بالدقهلية 

 آلية -سيد سعد الدين عبد اهللا  /  األستاذ –صفاء عبد الحميد شكر 

الطب  البيطري ويمثلها عدد أعضاء هيئة التدريس  ومعاونيهم من 

المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين واإلداريين 

  الكلية وعدد من طلبة 0والفنيين 

  : عدد الحاالت التي تم الكشف عليها 

        حالة51حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي               

       حالة143حاالت أمراض الباطنة والمعدية                              

         حالة28حاالت الجراحة والتخدير                                      

      حالة1700حاالت الدواجن واألرانب                                  

  

  

  

  

  

  

  



  الدقهلية– مرآز  المنصورة –قرية  ميت الصارم   

  5/2009 /7 , 6:                  تاريخ القافلة   

ى يوسف محمد أحمد عل / د.أمحمد محمد فوده  عميد الكلية ، / د.أ          : المشرف على القافلة 

  وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 قسم األشعة والجراحة – قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي               :األقسام المشارآة 

 قسم أمراض الدواجن –قسم أمراض الباطنة والمعدية  - والتخدير

  0ج والفحصوآذلك مساهمة الكلية باألجهزة  واألدوات الالزمة للعال

 مدير  مديرية الطب البيطري -   الجامعة بقياداتها وإداراتها المعنية          :الجهات المشارآة

/  إدارة المشروعات البيئية بالجامعة وتمثلها المهندسة–بالدقهلية 

 آلية -سيد سعد الدين عبد اهللا  /  األستاذ –صفاء عبد الحميد شكر 

عضاء هيئة التدريس  ومعاونيهم من الطب  البيطري ويمثلها عدد أ

المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين واالدارين 

  والفنيين وعدد من طلبة الكلية 

  : عدد الحاالت التي تم الكشف عليها 

        حالة25حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي              

       حالة27                         حاالت أمراض الباطنة والمعدية    

         حالة12حاالت الجراحة والتخدير                                     

      حالة1300حاالت الدواجن واألرانب                                  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدقهلية– مرآز نبروه –قرية  الطيبة   

  28/5/2009:                  تاريخ القافلة   

محمد أحمد على يوسف  / د.أمحمد محمد فوده  عميد الكلية ، / د.أ          : المشرف على القافلة 

  وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 قسم األشعة والجراحة –   قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي            :قسام المشارآة األ

 قسم أمراض الدواجن –قسم أمراض الباطنة والمعدية  - والتخدير

  0وآذلك مساهمة الكلية باألجهزة  واألدوات الالزمة للعالج والفحص



 مدير  مديرية الطب البيطري -تها وإداراتها المعنية الجامعة بقيادا            :الجهات المشارآة 

/  إدارة المشروعات البيئية بالجامعة وتمثلها المهندسة–بالدقهلية 

 آلية -سيد سعد الدين عبد اهللا  /  األستاذ –صفاء عبد الحميد شكر 

الطب  البيطري ويمثلها عدد أعضاء هيئة التدريس  ومعاونيهم من 

معيدين  واألطباء البيطريين واالدارين المدرسين المساعدين وال

  0وعدد من طلبة الكلية والفنيين 

  

  : عدد الحاالت التي تم الكشف عليها 

        حالة17حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي              

       حالة29حاالت أمراض الباطنة والمعدية                             

         حالة10التخدير                                     حاالت الجراحة و

      حالة670حاالت الدواجن واألرانب                                  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدقهلية–اس  مرآز بلق–قرية  زيان   

  23/6/2009:                  تاريخ القافلة   

 محمد أحمد على يوسف  / د.أمحمد محمد فوده  عميد الكلية ، / د.أ          : المشرف على القافلة 

  وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 قسم األشعة والجراحة –ح االصطناعي قسم التوليد والتناسل والتلقي              : األقسام المشارآة

 قسم أمراض الدواجن –قسم أمراض الباطنة والمعدية  - والتخدير

  0وآذلك مساهمة الكلية باألجهزة  واألدوات الالزمة للعالج والفحص

 مدير  مديرية الطب البيطري -    الجامعة بقياداتها وإداراتها المعنية       :الجهات المشارآة

/ إدارة المشروعات البيئية بالجامعة وتمثلها المهندسة –بالدقهلية 

 آلية -سيد سعد الدين عبد اهللا  /  األستاذ –صفاء عبد الحميد شكر 

الطب  البيطري ويمثلها عدد أعضاء هيئة التدريس  ومعاونيهم من 

المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين واالدارين 

  0لكليةوعدد من طلبة ا والفنيين 



  

  : عدد الحاالت التي تم الكشف عليها 

        حالة26حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي              

       حالة63حاالت أمراض الباطنة والمعدية                             

         حالة22حاالت الجراحة والتخدير                                     

      حالة950ت الدواجن واألرانب                                  حاال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدقهلية– مرآز  شربين –قرية آفر الحاج شربيني   

  28/6/2009              :    تاريخ القافلة   

محمد أحمد على يوسف  / د.أمحمد محمد فوده  عميد الكلية ، / د.أ          :  المشرف على القافلة 

  وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  قسم األشعة والجراحة–     قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي            :األقسام المشارآة 

 قسم أمراض الدواجن –قسم أمراض الباطنة والمعدية  - والتخدير

وآذلك مساهمة الكلية باألجهزة  واألدوات الالزمة للعالج 

  0والفحص

 مدير  مديرية الطب البيطري -      الجامعة بقياداتها وإداراتها المعنية         :الجهات المشارآة

/ معة وتمثلها المهندسة إدارة المشروعات البيئية بالجا–بالدقهلية 

 آلية -سيد سعد الدين عبد اهللا  /  األستاذ –صفاء عبد الحميد شكر 

الطب  البيطري ويمثلها عدد أعضاء هيئة التدريس  ومعاونيهم من 

المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين واالدارين 

  0وعدد من طلبة الكلية والفنيين 

  : كشف عليها عدد الحاالت التي تم ال

        حالة26حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي              

       حالة70حاالت أمراض الباطنة والمعدية                             

       حالة28حاالت الجراحة والتخدير                                     

   حالة     670                     حاالت الدواجن واألرانب             



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  دمياط– مرآز آفر سعد  –قرية  الوسطاني   

  10/2009 /14 ،13 ،12:      تاريخ القافلة   

محمد أحمد على يوسف وآيل  / د.أمحمد محمد فوده  عميد الكلية ، / د.أ:  المشرف على القافلة 

  الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 قسم األشعة والجراحة –قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي : األقسام المشارآة       

  والتخدير

 قسم أمراض الدواجن وآذلك مساهمة الكلية باألجهزة  واألدوات –قسم أمراض الباطنة والمعدية 

  0الالزمة للعالج والفحص

 إدارة المشروعات البيئية بالجامعة – - المعنيةالجامعة بقياداتها وإداراتها: الجهات المشارآة       

 آلية الطب  البيطري ويمثلها عدد أعضاء هيئة -–صفاء عبد الحميد شكر / وتمثلها المهندسة

  0التدريس  ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين واالدارين والفنيين 

  وعدد من طلبة الكلية 

  : ي تم الكشف عليها عدد الحاالت الت

       حالة34حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي              

       حالة57حاالت أمراض الباطنة والمعدية                             



         حالة20حاالت الجراحة والتخدير                                     

      حالة1450                             حاالت الدواجن واألرانب     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دمياط– مرآز فارسكور  –قرية  آفر الشناوي   

  10/2009 /21 ،20، 19          :      تاريخ القافلة   

محمد أحمد على يوسف وآيل  / د.أمحمد محمد فوده  عميد الكلية ، / د.أ      : ف على القافلة المشر

  الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 قسم األشعة والجراحة –  قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي          :األقسام المشارآة

 قسم أمراض الدواجن وآذلك –قسم أمراض الباطنة والمعدية  - والتخدير

  0مساهمة الكلية باألجهزة  واألدوات الالزمة للعالج والفحص

 إدارة المشروعات البيئية بالجامعة – -الجامعة بقياداتها وإداراتها المعنية         :الجهات المشارآة

 آلية الطب  البيطري -–صفاء عبد الحميد شكر / وتمثلها المهندسة

هيئة التدريس  ومعاونيهم من المدرسين ويمثلها عدد أعضاء 

وعدد من المساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين واالدارين والفنيين 

  0طلبة الكلية 

  : عدد الحاالت التي تم الكشف عليها 

       حالة48حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي              

       حالة82                    حاالت أمراض الباطنة والمعدية         

         حالة35حاالت الجراحة والتخدير                                     

      حالة1250حاالت الدواجن واألرانب                                  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دمياط– مرآز الزرقا  –قرية  آفر تقي الدين   

  10/2009 /28, 27 ، 26       :    تاريخ القافلة   

محمد أحمد على يوسف وآيل  / د.أمحمد محمد فوده  عميد الكلية ، / د.أ:  المشرف على القافلة 

  الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

   قسم األشعة والجراحة والتخدير–     قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي :األقسام المشارآة 

 قسم أمراض الدواجن وآذلك مساهمة –باطنة والمعدية قسم أمراض ال

  0الكلية باألجهزة  واألدوات الالزمة للعالج والفحص

 إدارة المشروعات البيئية بالجامعة – -       الجامعة بقياداتها وإداراتها المعنية:الجهات المشارآة

لها  آلية الطب  البيطري ويمث-–صفاء عبد الحميد شكر / وتمثلها المهندسة

عدد أعضاء هيئة التدريس  ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين  

  وعدد من طلبة الكلية واألطباء البيطريين واالدارين والفنيين 

  : عدد الحاالت التي تم الكشف عليها 

       حالة57حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي              

       حالة106عدية                             حاالت أمراض الباطنة والم

         حالة47حاالت الجراحة والتخدير                                     



      حالة1450حاالت الدواجن واألرانب                                  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدقهلية– مرآز ميت غمر –قرية  آفر ميت العز   

  12/2009 /17 ، 16 ، 15:                  تاريخ القافلة   

محمد أحمد على يوسف  / د.أمحمد محمد فوده  عميد الكلية ، / د.أ         :  المشرف على القافلة 

  مة المجتمع وتنمية البيئةوآيل الكلية لشئون خد

 قسم األشعة والجراحة –قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي                :األقسام المشارآة

 قسم أمراض الدواجن –قسم أمراض الباطنة والمعدية  - والتخدير

  0وآذلك مساهمة الكلية باألجهزة  واألدوات الالزمة للعالج والفحص

 مدير  مديرية الطب البيطري - الجامعة بقياداتها وإداراتها المعنية            :الجهات المشارآة

/  إدارة المشروعات البيئية بالجامعة وتمثلها المهندسة–بالدقهلية 

 آلية -سيد سعد الدين عبد اهللا  /  األستاذ –صفاء عبد الحميد شكر 

 من الطب  البيطري ويمثلها عدد أعضاء هيئة التدريس  ومعاونيهم

المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين واالدارين 

  0وعدد من طلبة الكلية والفنيين 

  : عدد الحاالت التي تم الكشف عليها 

    حالة      75حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي              

       حالة151حاالت أمراض الباطنة والمعدية                             

         حالة66حاالت الجراحة والتخدير                                     

   حالة   1800حاالت الدواجن واألرانب                                   

  



  الدقهلية– مرآز ميت غمر –قرية  آفر داود مطر   

  12/2009 /24 ، 20 ,19:                 تاريخ القافلة   

محمد أحمد على يوسف  / د.أمحمد محمد فوده  عميد الكلية ، / د.أ         :  المشرف على القافلة 

  وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 قسم األشعة والجراحة –قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي               :األقسام المشارآة 

 قسم أمراض الدواجن –طنة والمعدية قسم أمراض البا - والتخدير

  0وآذلك مساهمة الكلية باألجهزة  واألدوات الالزمة للعالج والفحص

 مدير  مديرية الطب البيطري -   الجامعة بقياداتها وإداراتها المعنية          :الجهات المشارآة

/  إدارة المشروعات البيئية بالجامعة وتمثلها المهندسة–بالدقهلية 

 آلية -سيد سعد الدين عبد اهللا  /  األستاذ –بد الحميد شكر صفاء ع

الطب  البيطري ويمثلها عدد أعضاء هيئة التدريس  ومعاونيهم من 

المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين واالدارين 

  وعدد من طلبة الكلية والفنيين 

  : عدد الحاالت التي تم الكشف عليها 

   حالة       66لتناسل والتلقيح االصطناعي              حاالت التوليد وا

       حالة153حاالت أمراض الباطنة والمعدية                             

         حالة53حاالت الجراحة والتخدير                                     

  حالة     2200حاالت الدواجن واألرانب                                   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدقهلية– مرآز ميت غمر –قرية  آفر الشهيد   

  12/2009  /31 ،30 ، 29:                 تاريخ القافلة   

محمد أحمد على يوسف  / د.أد الكلية ، محمد محمد فوده  عمي/ د.أ         : المشرف على القافلة 

  وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 قسم األشعة والجراحة –    قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي           :األقسام المشارآة

 قسم أمراض الدواجن –قسم أمراض الباطنة والمعدية  - والتخدير

  0جهزة  واألدوات الالزمة للعالج والفحصوآذلك مساهمة الكلية باأل



 مدير  مديرية الطب البيطري -الجامعة بقياداتها وإداراتها المعنية            :الجهات المشارآة

/  إدارة المشروعات البيئية بالجامعة وتمثلها المهندسة–بالدقهلية 

 آلية -سيد سعد الدين عبد اهللا  /  األستاذ –صفاء عبد الحميد شكر 

لطب  البيطري ويمثلها عدد أعضاء هيئة التدريس  ومعاونيهم من ا

المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين واالدارين 

  0وعدد من طلبة الكلية والفنيين 

  

  : عدد الحاالت التي تم الكشف عليها 

        حالة74حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي              

       حالة190ت أمراض الباطنة والمعدية                             حاال

         حالة43حاالت الجراحة والتخدير                                     

   حالة1820حاالت الدواجن واألرانب                                   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الدقهلية– مرآز بلقاس  – بصار 33قرية   

  2/2010 /9 ،8             :     تاريخ القافلة   

محمد أحمد على يوسف  / د.أمحمد محمد فوده  عميد الكلية ، / د.أ           : المشرف على القافلة 

   لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوآيل الكلية

 قسم األشعة –قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي                   :األقسام المشارآة

 قسم –قسم أمراض الباطنة والمعدية  - والجراحة والتخدير

أمراض الدواجن وآذلك مساهمة الكلية باألجهزة  واألدوات 

  0الالزمة للعالج والفحص

 مدير  مديرية الطب البيطري -الجامعة بقياداتها وإداراتها المعنية                   :ت المشارآةالجها

/  إدارة المشروعات البيئية بالجامعة وتمثلها المهندسة–بالدقهلية 

 -سيد سعد الدين عبد اهللا  /  األستاذ –صفاء عبد الحميد شكر 

التدريس  آلية الطب  البيطري ويمثلها عدد أعضاء هيئة 



ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطباء 

  0وعدد من طلبة الكلية البيطريين واالدارين والفنيين 

  

  : عدد الحاالت التي تم الكشف عليها 

        حالة61حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي              

       حالة175                 حاالت أمراض الباطنة والمعدية            

         حالة49حاالت الجراحة والتخدير                                      

   حالة1770حاالت الدواجن واألرانب                                   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  محافظة مرسي مطروح–واحة سيوة   

  14/4/2010 الي 7من        :      تاريخ القافلة   

محمد أحمد على يوسف وآيل  / د.أمحمد محمد فوده  عميد الكلية ، / د.أ   :  المشرف على القافلة 

  الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 قسم األشعة والجراحة –        قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي :مشارآةاألقسام ال

 قسم أمراض الدواجن وآذلك –قسم أمراض الباطنة والمعدية  - والتخدير

  0مساهمة الكلية باألجهزة  واألدوات الالزمة للعالج والفحص

 إدارة المشروعات البيئية – مدير  -        الجامعة بقياداتها وإداراتها المعنية:الجهات المشارآة

 آلية الطب  البيطري ويمثلها عدد أعضاء هيئة التدريس  -بالجامعة  

ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين 

واالدارين والفنيين وبالتعاون مع جمعية محبي المحميات الطبيعية 

/ د.أية المحميات الطبيعية وناهد عبده رئيسة جمع/ د.أوبحضر آل من 

محمد عيسي أمين الجمعية / د.أسامي المفتي نائب رئيس الجمعية و

  0وعدد من طلبة الكلية 

  : الحاالت التي تم الكشف عليها 

  حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي              

  حاالت أمراض الباطنة والمعدية                             



  ت الجراحة والتخدير                                      حاال

  حاالت الدواجن واألرانب    

    باإلضافة إلي مساهمة الكلية باألجهزة واألدوات الالزمة للعالج والفحص 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – 24 قرية  – 22 قرية - قرية نجع العرب قبلي   –     مدينة الحمام  

  4/2010 /7      :    تاريخ القافلة   

محمد أحمد على يوسف وآيل  / د.أمحمد محمد فوده  عميد الكلية ، / د.أ:  المشرف على القافلة 

  الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 قسم األشعة والجراحة –       قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي :م المشارآةاألقسا

 قسم أمراض الدواجن وآذلك –قسم أمراض الباطنة والمعدية  - والتخدير

  0مساهمة الكلية باألجهزة  واألدوات الالزمة للعالج والفحص

 إدارة المشروعات البيئية – مدير  -ة      الجامعة بقياداتها وإداراتها المعني:الجهات المشارآة

 آلية الطب  البيطري ويمثلها عدد أعضاء هيئة التدريس  -بالجامعة  

ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين 

واالدارين والفنيين وبالتعاون مع جمعية محبي المحميات الطبيعية وبحضر 

سامي المفتي / د.أعية المحميات الطبيعية وناهد عبده رئيسة جم/ د.أآل من 

وعدد من طلبة الكلية محمد عيسي أمين الجمعية / د.أنائب رئيس الجمعية و

0  

  

  :  الحاالت التي تم الكشف عليها 

  حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي              

  حاالت أمراض الباطنة والمعدية                             

  حاالت الجراحة والتخدير                                      

   االحصنة    -  والحمير -  والماعز- األبقار–  والعجول -حاالت الدواجن واألرانب

    باإلضافة إلي مساهمة الكلية باألجهزة واألدوات الالزمة للعالج والفحص 

                             



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 القصر- 7  االمام مالك الكيلو - األندلسية –م الروم قرية عل   

  4/2010 /8           :     تاريخ القافلة   

محمد أحمد على يوسف  / د.أمحمد محمد فوده  عميد الكلية ، / د.أ         : المشرف على القافلة 

  وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 قسم األشعة والجراحة –    قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي            :األقسام المشارآة

 قسم أمراض الدواجن –قسم أمراض الباطنة والمعدية  - والتخدير

  0وآذلك مساهمة الكلية باألجهزة  واألدوات الالزمة للعالج والفحص

 إدارة المشروعات البيئية –دير   م-   الجامعة بقياداتها وإداراتها المعنية           :الجهات المشارآة

 آلية الطب  البيطري ويمثلها عدد أعضاء هيئة التدريس  -بالجامعة  

ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين 

واالدارين والفنيين وبالتعاون مع جمعية محبي المحميات الطبيعية 

المحميات الطبيعية ناهد عبده رئيسة جمعية / د.أوبحضر آل من 

محمد عيسي أمين / د.أسامي المفتي نائب رئيس الجمعية و/ د.أو

  0وعدد من طلبة الكلية الجمعية 



  : الحاالت التي تم الكشف عليها 

  حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي              

  حاالت أمراض الباطنة والمعدية                             

  الجراحة والتخدير                                      حاالت 

   نعاج- األحصنة–  والحمير -  والماعز- األبقار–  والعجول -حاالت الدواجن واألرانب

   حالة    460وآان إجمالي عدد الحاالت 

    باإلضافة إلي مساهمة الكلية باألجهزة واألدوات الالزمة للعالج والفحص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 نجيلة البحرية– أبو عمير - آفر شتيوي– نجيلة القبلية -مرآز النجيلة وضواحيها   

  4/2010 /9          :     تاريخ القافلة   

محمد أحمد على يوسف وآيل  / د.أ عميد الكلية ، محمد محمد فوده / د.أ     : المشرف على القافلة 

  الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 قسم األشعة والجراحة –قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي           :األقسام المشارآة

 قسم أمراض الدواجن –قسم أمراض الباطنة والمعدية  -  والتخدير

  0جهزة  واألدوات الالزمة للعالج والفحصوآذلك مساهمة الكلية باأل

 إدارة المشروعات البيئية – مدير  -        الجامعة بقياداتها وإداراتها المعنية:الجهات المشارآة

 آلية الطب  البيطري ويمثلها عدد أعضاء هيئة التدريس  -بالجامعة  

 ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين

واالدارين والفنيين وبالتعاون مع جمعية محبي المحميات الطبيعية 

/ د.أناهد عبده رئيسة جمعية المحميات الطبيعية و/ د.أوبحضر آل من 



محمد عيسي أمين الجمعية / د.أسامي المفتي نائب رئيس الجمعية و

  0وعدد من طلبة الكلية 

  :  الحاالت التي تم الكشف عليها 

  ناسل والتلقيح االصطناعي              حاالت التوليد والت

  حاالت أمراض الباطنة والمعدية                             

  حاالت الجراحة والتخدير                                      

   آباش- نعاج- األحصنة–  والحمير -  والماعز- األبقار–  والعجول -حاالت الدواجن واألرانب

   حالة    863د الحاالت وآان إجمالي عد

    باإلضافة إلي مساهمة الكلية باألجهزة واألدوات الالزمة للعالج والفحص

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  إنفطير–قرية سقاوة       

  4/2010 /10       :     تاريخ القافلة   

محمد أحمد على يوسف وآيل  / د.أمحمد محمد فوده  عميد الكلية ، / د.أ:  المشرف على القافلة 

  الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 قسم األشعة والجراحة – قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي       :األقسام المشارآة

 قسم أمراض الدواجن وآذلك – والمعدية قسم أمراض الباطنة -  والتخدير

  0مساهمة الكلية باألجهزة  واألدوات الالزمة للعالج والفحص

 إدارة المشروعات البيئية – مدير  -       الجامعة بقياداتها وإداراتها المعنية:الجهات المشارآة 

 آلية الطب  البيطري ويمثلها عدد أعضاء هيئة التدريس  -بالجامعة  

م من المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين ومعاونيه



واالدارين والفنيين وبالتعاون مع جمعية محبي المحميات الطبيعية وبحضر 

سامي / د.أناهد عبده رئيسة جمعية المحميات الطبيعية و/ د.أآل من 

وعدد من محمد عيسي أمين الجمعية / د.أالمفتي نائب رئيس الجمعية و

   0 طلبة الكلية

  : الحاالت التي تم الكشف عليها 

  حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي              

  حاالت أمراض الباطنة والمعدية                             

  حاالت الجراحة والتخدير                                      

   آباش- نعاج- األحصنة–  والحمير -الماعز  و- األبقار–  والعجول -حاالت الدواجن واألرانب

   حالة    131وآان إجمالي عدد الحاالت 

    باإلضافة إلي مساهمة الكلية باألجهزة واألدوات الالزمة للعالج والفحص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مشندت  - بهي الدين- علي أبو علي- أبو بكر الصديق– أبو الليف – الرمل –قرية  تابة     

  4/2010 /11              :تاريخ القافلة

محمد أحمد على يوسف وآيل  / د.أمحمد محمد فوده  عميد الكلية ، / د.أ    :المشرف على القافلة 

  يئةالكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية الب

 قسم األشعة والجراحة –        قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي :األقسام المشارآة

 قسم أمراض الدواجن وآذلك –قسم أمراض الباطنة والمعدية  - والتخدير

  0مساهمة الكلية باألجهزة  واألدوات الالزمة للعالج والفحص



 إدارة المشروعات البيئية – مدير  -اراتها المعنية        الجامعة بقياداتها وإد:الجهات المشارآة

 آلية الطب  البيطري ويمثلها عدد أعضاء هيئة التدريس  -بالجامعة  

ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين 

واالدارين والفنيين وبالتعاون مع جمعية محبي المحميات الطبيعية وبحضر 

سامي / د.أعبده رئيسة جمعية المحميات الطبيعية وناهد / د.أآل من 

وعدد من محمد عيسي أمين الجمعية / د.أالمفتي نائب رئيس الجمعية و

  0طلبة الكلية 

  : الحاالت التي تم الكشف عليها 

  حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي              

            حاالت أمراض الباطنة والمعدية                   

  حاالت الجراحة والتخدير                                      

   آباش- نعاج- األحصنة–  والحمير -  والماعز- األبقار–  والعجول -حاالت الدواجن واألرانب

   حالة    720وآان إجمالي عدد الحاالت 

  والفحص  باإلضافة إلي مساهمة الكلية باألجهزة واألدوات الالزمة للعالج 

      قرية  أم الصغير  

  4/2010 /12   :      تاريخ القافلة   

محمد أحمد على يوسف وآيل  / د.أمحمد محمد فوده  عميد الكلية ، / د.أ:  المشرف على القافلة 

  الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة



 قسم األشعة والجراحة –       قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي :األقسام المشارآة

 قسم أمراض الدواجن وآذلك –قسم أمراض الباطنة والمعدية  - والتخدير

  0مساهمة الكلية باألجهزة  واألدوات الالزمة للعالج والفحص

 إدارة المشروعات البيئية – مدير  -       الجامعة بقياداتها وإداراتها المعنية:الجهات المشارآة

 البيطري ويمثلها عدد أعضاء هيئة التدريس   آلية الطب -بالجامعة  

ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين 

واالدارين والفنيين وبالتعاون مع جمعية محبي المحميات الطبيعية وبحضر 

سامي المفتي / د.أناهد عبده رئيسة جمعية المحميات الطبيعية و/ د.أآل من 

وعدد من طلبة الكلية محمد عيسي أمين الجمعية / د.أ ونائب رئيس الجمعية

0   

  :  الحاالت التي تم الكشف عليها 

  حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي              

  حاالت أمراض الباطنة والمعدية                             

     حاالت الجراحة والتخدير                                   

   أغنام- ماعز –  أبقار -حاالت الدواجن واألرانب

   حالة    720وآان إجمالي عدد الحاالت 

    باإلضافة إلي مساهمة الكلية باألجهزة واألدوات الالزمة للعالج والفحص

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطاريح     -قرية  القصر   

  4/2010 /13          :     تاريخ القافلة   

محمد أحمد على يوسف وآيل  / د.أمحمد محمد فوده  عميد الكلية ، / د.أ     :  قافلة المشرف على ال

  الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 قسم األشعة والجراحة – قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي            :األقسام المشارآة

راض الدواجن  قسم أم–قسم أمراض الباطنة والمعدية  - والتخدير

  0وآذلك مساهمة الكلية باألجهزة  واألدوات الالزمة للعالج والفحص

 إدارة المشروعات البيئية – مدير  -الجامعة بقياداتها وإداراتها المعنية           :الجهات المشارآة

 آلية الطب  البيطري ويمثلها عدد أعضاء هيئة التدريس  -بالجامعة  

لمساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين ومعاونيهم من المدرسين ا

واالدارين والفنيين وبالتعاون مع جمعية محبي المحميات الطبيعية 

/ د.أناهد عبده رئيسة جمعية المحميات الطبيعية و/ د.أوبحضر آل من 



محمد عيسي أمين الجمعية / د.أسامي المفتي نائب رئيس الجمعية و

  0وعدد من طلبة الكلية 

  :  تم الكشف عليها الحاالت التي

  حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي              

  حاالت أمراض الباطنة والمعدية                             

  حاالت الجراحة والتخدير                                      

   نعاج- أغنام – ماعز –  أبقار -حاالت الدواجن واألرانب

   حالة    659لي عدد الحاالت وآان إجما

    باإلضافة إلي مساهمة الكلية باألجهزة واألدوات الالزمة للعالج والفحص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      قرية  المنطقة الغربية  

  4/2010 /14        :  تاريخ القافلة   

محمد أحمد على يوسف وآيل  / د.أمحمد محمد فوده  عميد الكلية ، / د.أ:  المشرف على القافلة 

  الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 قسم األشعة والجراحة –        قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي :األقسام المشارآة

 قسم أمراض الدواجن وآذلك –باطنة والمعدية قسم أمراض ال - والتخدير

  0مساهمة الكلية باألجهزة  واألدوات الالزمة للعالج والفحص

 إدارة المشروعات البيئية – مدير  -      الجامعة بقياداتها وإداراتها المعنية:الجهات المشارآة

 آلية الطب  البيطري ويمثلها عدد أعضاء هيئة التدريس  -بالجامعة  

ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين 



يعية وبحضر واالدارين والفنيين وبالتعاون مع جمعية محبي المحميات الطب

سامي المفتي / د.أناهد عبده رئيسة جمعية المحميات الطبيعية و/ د.أآل من 

وعدد من طلبة الكلية محمد عيسي أمين الجمعية / د.أنائب رئيس الجمعية و

0  

  : الحاالت التي تم الكشف عليها 

  حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي              

  والمعدية                             حاالت أمراض الباطنة 

  حاالت الجراحة والتخدير                                      

   ماعز –  أبقار -حاالت الدواجن واألرانب

   حالة    28وآان إجمالي عدد الحاالت 

   باإلضافة إلي مساهمة الكلية باألجهزة واألدوات الالزمة للعالج 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  فل الطبيةالقوا

    محافظة الدقهلية-قرية  القباب    

   22/1/2009:   تاريخ القافلة  

أحمد  بيومي شهاب الدين رئيس الجامعة واألستاذ / د.أ تحت رعاية السيد 

محمد حامد زآى الشابوري نائب رئيس الجامع لشئون خدمة المجتمع / الدآتور 

  0 عمرو سرحان عميد آلية الطب /وتنمية البيئة  وبتوجيه السيد األستاذ الدآتور 

رءوف النفيس وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد  /  د.أ:  المشرف على القافلة 

  0ناريمان النشار / آية هندوسة ود/ د.أأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و

  0بيان بالحاالت التي تم الكشف عليها 

  التحويالت الكشوفات  االسم  القسم

  2  20  أحمد الحفناوي/ أسامه سرحان  ود/ د  لمسالك البوليةا

  20  46  آثر الشرقاوي  / د  أنف وأذن وحنجرة

  17  96  أيمن حسين / محمد الرفاعي د/ د, ناصف سليم / د  جراحة العظام

محمد / رغدة السيد د/ أماني حمدي د/ أحمد بهي الدين د/ د  األمراض الباطنية

  صالح

80  7  

    9  سلوي طوبار/ وردة فتحي  د/ د  أمراض نفسية

    64  عمر الشاهر/ د  طب األطفال

    56  إبراهيم محمود عوض / عماد حمدي الشحات  ، د/ د  الجراحة العامة

    38  محمود محمد عبد الرازق/محمد محسن البديري د/ د  أمراض النساء والتوليد

  5  60  وليد محمد جعفر/ حسام الدين أبو الخير د/ د  طب وجراحة العيون

أمراض القلب واالوعية 

  الدموية

  4  60  جان أبو العنين/ محب مجدي ، د/ د

    20  عادل عبد السالم/ شريف رفعت  د/ د  الطب الطبيعي والتأهيل

    12  عايدة محمود/ إبراهيم السعيد ،د/ د  األمراض الصدرية

    32  إبراهيم السيد المنشاوي/ محمد جالل الخطيب د/ د  طب المخ واألعصاب

ندوة   محمد الهاللي / د  الصحة العامة

  عن

  البيئة



محمد /ريهام فرحات د/ إبراهيم عبد العال د/ زياد توحيد د/ د  قسم التحاليل الطبية

  أنس

64  16  

  صالح هاشم/ محمد أسامة ط / محمد محمود  ط/ ط   العالج التحفظي

ود أحمد محم/ أحمد حمدي السيد  ط/ وائل صفوت  ط/ ط  طب الفم

  أحمد

شرين /مروة محمد حسنين ط" / إيهاب عبد الفضيل  / ط  الجراحة

  يوسف

  

30  

  

12  

  

   حالة83     والتحويالت  688إجمالــــــي الحاالت      

  ساهر محمد/ مجدي جمعة ومحمد سالمة    أشعة د : قام بصرف األدوية صيدلي 

  )عامل(آمال نبيل محمودأمل صالح فايد هاني شبانة محمد الرفاعي محمد :منظمي القافلة

  )عامل( أحمد السيد  ومحمد آمال وسامي الهنداوي : فني تحاليل 

  الحكيمات لمياء سعد ولمياء السعيد و علي الجندي

  

  مرآز طلخا–  قرية   دميرة   

  18/2/2009:    تاريخ القافلة  

حامد زآى الشابوري محمد / / د.أأحمد  بيومي شهاب الدين رئيس الجامعة و/ د.أتحت رعاية السيد 

عمرو سرحان عميد آلية  / د.أنائب رئيس الجامع لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وبتوجيه 

  0الطب 

رءوف النفيس وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد  /  د.أ:  المشرف على القافلة 

ت واالداريين والفنيين وعددهم    أعضاء هيئة ومعاونيهم ونخبة من االطباء في مختلف التخصصا

 ناريمان النشار بقسم الميكروبيولوجي / د.أ  و35

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :وقد تم الكشف علي الحاالت حسب الجدول التالي 

التحويل  األطبـــــــاء القســـــــم عدد الكشوفات

 جراحة العظام 85 3
  أسامة أبو الناس/ د

 تامر نيازي/ د

 لباطنةاالمراض ا 340 12
  محمد وهبة/د

 الشحات علي/د

 طب االطفال 230 10

  شيماء قنديل/ د

  عاطف الموجي/ د

  وفاء نبيل ليمون/ د

 ريهام عيد/ د

 أمراض النساء والتوليد 30 -
  حاتم أبو هاشم/ د

 إحسان راغب رفاعي/  د

 تامر عمر السعيد/ د الطب الطبيعي والروماتيزم 80 -

 طب وجراحة العيون 30 -
ني عبد القادر رمضان م/ د

 داليا صبري االمام



  

  تحليل سكر10

 تحليل 13

  هيموجلوبين

   بوليك بالدم2

   وظائف آبد9

   وظائف آلي3

   سرعة ترسيب5

   تحليل روماتيزم3

   تحليل روماتويد2

CRP 4تحليل   

   تحليل هرمون دم1

   فحص بول28

   فحص براز26

   صورة دم9

  الباثولوجيا

  االآلينيكية

  طارق سليم/ د

   إبراهيم عبد العال

   إيهاب بدران

  زيدان توحيد/ د

   إسماعيل مسعد

   إبراهيم االمام

  سيد زآريا/ د

  سامي الهنداوي/ السيد

  ياسر عبداهللا الطيار/السيد

حنان أبو / غادة جمال د/  د–إيمان عبد السمع /  د–والء نصر الدين / د: اشترك من آلية التمريض 

  بكر

  ) تربية نوعية ( أحمد حسين / د)  صحة عامة ( أحمد هاللي / د : وأشترك في ندوة التوعية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدقهلية- مرآز بلقاس –قرية   الجوهري  والصريف    

  29/3/2009:    تاريخ القافلة  

محمد حامد زآى / / د.أد  بيومي شهاب الدين رئيس الجامعة وأحم/ د.أ   تحت رعاية السيد 

عمرو سرحان  / د.أالشابوري نائب رئيس الجامع لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وبتوجيه 

  0عميد آلية الطب 

رءوف النفيس وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد  /  د.أ:  المشرف على القافلة 

 ئة ومعاونيهم ونخبة من األطباء في مختلف التخصصات واإلداريين والفنيين وعددهم    أعضاء هي



  :وقد تم الكشف علي الحاالت حسب الجدول التالي 

  القسم  الكشوف التحويالت

  العظام 85 3

  الجلدية 60 4

  أمراض النساء 30 -

 الباطنة 340 12

  المسالك البولية 30 2

  أطفال 230 10

  راحة العيونطب وج 30 5

  روماتيزم وتأهيل 40 10

  النفسية 26 ----

  

  62 والتحويالت 103  وتحليل سكر 419إجمالي الحاالت  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  محافظة البحر األحمر–قرية   القصير     

  29/3/2009:    قافلة  تاريخ ال

محمد حامد زآى / / د.أأحمد  بيومي شهاب الدين رئيس الجامعة و/ د.أ   تحت رعاية السيد 

عمرو سرحان  / د.أالشابوري نائب رئيس الجامع لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وبتوجيه 

  0عميد آلية الطب 

ية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد رءوف النفيس وآيل الكل /  د.أ:  المشرف على القافلة 

 أعضاء هيئة ومعاونيهم ونخبة من األطباء في مختلف التخصصات واإلداريين والفنيين وعددهم    

 - تحاليل- قلب وصدر– جلدية – نساء وتوليد –عظام - أطفال–باطنة ( وقد تم الكشف علي الحاالت  

   0)  جراحة -مخ وأعصاب-رمد



 الدقهلية- مرآز تمي األمديد –ة قرية   السمار    

  7/4/2009:    تاريخ القافلة  

محمد حامد زآى / / د.أأحمد  بيومي شهاب الدين رئيس الجامعة و/ د.أ   تحت رعاية السيد 

عمرو سرحان  / د.أالشابوري نائب رئيس الجامع لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وبتوجيه 

  0عميد آلية الطب 

رءوف النفيس وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد  /  د.أ:   القافلة المشرف على

 أعضاء هيئة ومعاونيهم ونخبة من األطباء في مختلف التخصصات واإلداريين والفنيين وعددهم    

  :وقد تم الكشف علي الحاالت حسب الجدول التالي 

  التحويالت الكشوف  القسم

  شخاص أشعة أ4 -  7  150  العظام

  10  80  الصدرية

  ----  41  األشعة

   أشعة9 – 22  320 الباطنة

  أشعة مقطعية3 – 2  35  المسالك البولية

  13  300  أطفال

  10  50  طب وجراحة العيون

   أشعة رنين1  - 3  60  روماتيزم وتأهيل

الباطنة الخاصة أمراض 

  عصبية

   رنين2- أشعة5- مخ وأعصاب8- باطنة16  70

   أشعة فوق صوتية17 – 13  80  جراحة عامة

  وظائف آبد20- حمض بوليك33- تحليل سكر64    الباثولوجي األآلينيكية

 17- بول21- هرمونات دم1- سرعة ترسيب15

  براز

   صورة دم9

  

  122 والتحويالت 180  وتحليل سكر 1115إجمالي الحاالت  



 -  الدقهلية- مرآز ميت غمر –   قرية   آفر سليمان   

  12/9/2009:    لة  تاريخ القاف

محمد حامد زآى / / د.أأحمد  بيومي شهاب الدين رئيس الجامعة و/ د.أ   تحت رعاية السيد 

عمرو سرحان  / د.أالشابوري نائب رئيس الجامع لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وبتوجيه 

  0عميد آلية الطب 

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد رءوف النفيس وآيل الكلية  /  د.أ:  المشرف على القافلة 

  أعضاء هيئة ومعاونيهم ونخبة من االطباء في مختلف التخصصات واالداريين والفنييين

  

  الحاالت  الكشوف  التحويالت

  العظام 70 3

  طب المناطق الحارة 35 -

- 25 
أمراض (الباطنة الخاصة

  )عصبية

 الباطنة 40 -

2 30 
أنف وأذن  الباطنة

  وحنجرة

  صدرية 35 4

  أطفال 70 4

  طب وجراحة العيون 70 -

  روماتيزم وتأهيل 25 -

  جراحة مخ وأعصاب 30 6

  

  19 والتحويالت 430إجمالي عدد حاالت الكشف 

  



   الدقهلية-دار األمل للمسنين      

  19/9/2009:    تاريخ القافلة  

محمد حامد زآى / / د.أة وأحمد  بيومي شهاب الدين رئيس الجامع/ د.أ   تحت رعاية السيد 

عمرو سرحان  / د.أالشابوري نائب رئيس الجامع لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وبتوجيه 

  0عميد آلية الطب 

رءوف النفيس وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد  /  د.أ:  المشرف على القافلة 

  ي مختلف التخصصات واإلداريين والفنيينأعضاء هيئة ومعاونيهم ونخبة من األطباء ف

  0 حالة عظام 4 حاالت لمستشفي العيون و3 حالة ةتم تحويل 25إجمالي عدد حاالت الكشف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - دمياط- مرآز آفر سعد   – قرية الوسطاني     

  13/10/2009 الي 12من :    تاريخ القافلة  

محمد حامد زآى / / د.أب الدين رئيس الجامعة وأحمد  بيومي شها/ د.أ   تحت رعاية السيد 

عمرو سرحان  / د.أالشابوري نائب رئيس الجامع لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وبتوجيه 

  0عميد آلية الطب 

  

رءوف النفيس وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد  /  د.أ:  المشرف على القافلة 

  م ونخبة من األطباء في مختلف التخصصات واإلداريين والفنيينأعضاء هيئة ومعاونيه

  التحويالت الكشوف عدد  القسم

  4  45  العظام

  6  75  قلب وأوعية دموية

  3  80  اطفال

  12  65  أنف وأذن

  2  23  باطنة

  10  65  صدرية

  7  12  جراحة

  40  100  الرمد

  3  120  الجلدية

  85  585  االجمالي

  دمياط-فارسكور    مرآز –قرية آفر الشناوي     

  20/10/2009 الي 19من :    تاريخ القافلة  

محمد حامد زآى / / د.أأحمد  بيومي شهاب الدين رئيس الجامعة و/ د.أ   تحت رعاية السيد 

عمرو سرحان  / د.أالشابوري نائب رئيس الجامع لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وبتوجيه 

  0عميد آلية الطب 

رءوف النفيس وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد  /  د.أ:  القافلة المشرف على 

  أعضاء هيئة ومعاونيهم ونخبة من األطباء في مختلف التخصصات واإلداريين والفنيين



  التحويالت  الكشوف عدد  القسم

  2  39  العظام

  4  67  قلب وأوعية دموية

  3  90  اطفال

  6  60  أنف وأذن

  9  61  باطنة

  1  15  الباطنة المتوطنة

  32  75  صدرية

  3  65  قسم االورام الباطنية

  8  25  الرمد

  67  487  االجمالي

  

 - دمياط- مرآز الزرقا   –  قرية آفرتقي الدين     

  27/10/2009 الي 26من :    تاريخ القافلة  

 حامد زآى محمد/ / د.أأحمد  بيومي شهاب الدين رئيس الجامعة و/ د.أ   تحت رعاية السيد 

عمرو سرحان  / د.أالشابوري نائب رئيس الجامع لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وبتوجيه 

  0عميد آلية الطب 

رءوف النفيس وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد  /  د.أ:  المشرف على القافلة 

  ات واإلداريين والفنيينأعضاء هيئة ومعاونيهم ونخبة من األطباء في مختلف التخصص

  التحويالت  الكشوف عدد  القسم

  4  40  العظام

  10  80  قلب وأوعية دموية

  10  120  اطفال

  5  70  أنف وأذن

  11  75  باطنة

  4  20  الباطنة المتوطنة



  20  85  صدرية

  4  80  قسم االورام الباطنية

  5  60  الرمد

  73  630  االجمالي

  

  

  محافظة مرسي مطروح  –قرية  سيوه   

    10/4/2010:   تاريخ القافلة  

محمد حامد / أحمد  بيومي شهاب الدين رئيس الجامعة واألستاذ الدآتور / د.أ   تحت رعاية السيد 

زآى الشابوري نائب رئيس الجامع لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وبتوجيه السيد األستاذ 

  0عمرو سرحان عميد آلية الطب / الدآتور 

رءوف النفيس وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد  /  د.أ:  القافلة المشرف على 

  .أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

  

  الحاالت التي تم الكشف عليها 

  الجراحات  التحويالت  عدد الحاالت  التخصص

  -  1  46  نساء وتوليد

  -  1  82  العظام

  -  -  32  اسنان

  -  -  98  اطفال

  -  4  93  أنف وأذن

  -  3  120  باطنة

  -  -  36  مخ وأعصاب

  6  6  19  جراحة

  -  2  197  الرمد

  -  -  126  الجلدية



  6  -  -  التخدير

  6  17  849  االجمالي

  

  

  محافظة مرسي مطروح  – أم الصغير  -قرية  القارة   

    12/4/2010:   تاريخ القافلة  

محمد حامد / ة واألستاذ الدآتور أحمد  بيومي شهاب الدين رئيس الجامع/ د.أ   تحت رعاية السيد 

زآى الشابوري نائب رئيس الجامع لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وبتوجيه السيد األستاذ 

  0عمرو سرحان عميد آلية الطب / الدآتور 

رءوف النفيس وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد  /  د.أ:  المشرف على القافلة 

  0 التدريس ومعاونيهم  أعضاء هيئة

  الحاالت التي تم الكشف عليها 

  الجراحات  التحويالت  عدد الحاالت  التخصص

  -  -  12  نساء وتوليد

  -  -  10  العظام

  -  -  15  اسنان

  -  -  69  اطفال

  -  1  14  أنف وأذن

  -  -  60  باطنة

  -  -  14  مخ وأعصاب

  -  1  8  جراحة

  -  -  70  الرمد

  -  -  46  الجلدية

  -  -  -  التخدير

  -  2  318  االجمالي

  



   محافظة مرسي مطروح  –قرية  الحمام   -

    7/4/2010:   تاريخ القافلة  

محمد حامد / أحمد  بيومي شهاب الدين رئيس الجامعة واألستاذ الدآتور / د.أ   تحت رعاية السيد 

األستاذ زآى الشابوري نائب رئيس الجامع لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وبتوجيه السيد 

  0عمرو سرحان عميد آلية الطب / الدآتور 

رءوف النفيس وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد  /  د.أ:  المشرف على القافلة 

  0أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  

  الحاالت التي تم الكشف عليها 

  الجراحات  التحويالت  عدد الحاالت  التخصص

  -  2  23  نساء وتوليد

  -  3  63  العظام

  -  -  5  اسنان

  -  1  60  اطفال

  -  6  30  أنف وأذن

  -  -  59  باطنة

  -  -  34  مخ وأعصاب

  -  2  6  جراحة

  -  8  57  الرمد

  -  2  43  الجلدية

  -  -  -  التخدير

  -  24  380  االجمالي

  

  

  

  

     



   محافظة مرسي مطروح  –   مستشفي مرسي مطروح العام  -

    8/4/2010:   تاريخ القافلة  

محمد حامد / أحمد  بيومي شهاب الدين رئيس الجامعة واألستاذ الدآتور / د.أ   تحت رعاية السيد 

زآى الشابوري نائب رئيس الجامع لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وبتوجيه السيد األستاذ 

  0عمرو سرحان عميد آلية الطب / الدآتور 

وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد رءوف النفيس  /  د.أ:  المشرف على القافلة 

  0أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  

  الحاالت التي تم الكشف عليها 

  الجراحات  التحويالت  عدد الحاالت  التخصص

  -  -  108  نساء وتوليد

  4  -  138  العظام

  2  -  40  اسنان

  -  -  169  اطفال

  -  -  123  أنف وأذن

  -  -  113  باطنة

  -  -  20  ابمخ وأعص

  9  4  18  جراحة

  17  -  10  الرمد

  4  -  134  الجلدية

  17  -  3  التخدير

  42  4  873  االجمالي

  

  

  

  

  



   محافظة مرسي مطروح  –   مستشفي السلوم العام  -

    7/4/2010:   تاريخ القافلة  

د حامد محم/ أحمد  بيومي شهاب الدين رئيس الجامعة واألستاذ الدآتور / د.أ   تحت رعاية السيد 

زآى الشابوري نائب رئيس الجامع لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وبتوجيه السيد األستاذ 

  0عمرو سرحان عميد آلية الطب / الدآتور 

رءوف النفيس وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد  /  د.أ:  المشرف على القافلة 

  0أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  

  حاالت التي تم الكشف عليها ال

  الجراحات  التحويالت  عدد الحاالت  التخصص

  -  -  30  نساء وتوليد

  -  1  90  العظام

  -  -  21  اسنان

  -  5  93  اطفال

  -  -  70  أنف وأذن

  -  2  100  باطنة

  -  -  16  مخ وأعصاب

  -  6  23  جراحة

  -  7  90  الرمد

  -  -  72  الجلدية

  -  -  -  التخدير

  -  21  606  االجمالي

  

  

  



  

  )آلية التمريض ( قوافل صحية   

   محافظة الدقهلية –ميت مزاح :  أسم القرية  

  28/12/2008:  التاريخ      

  آلية التمريض:  إسم الكلية   

تقديم خدمة مجتمعية الهالي القرية عن طريق قياس نسبة السكر وقياس ضغط الدم : أهداف القافلة

 توعية السيدات الحوامل –توعية وثقيف صحي الهالي القرية  – متابعة االطفال –ومتابعة الحوامل 

  0 التغذية السليمة لمرض السكر وهشاشة العظام –

أعضاء هيئة التدريس وقسم تمريض صحة المجتمع وقسم تمريض المسنين وعدد : المشارآين    

  ي  طالبة والحزب الوطني الديمقراط60من العاملين بالكلية وعدد من الطالبات وعددهم 

  : انجازات القافلة 

  45 قياس ضغط - حالة52 تحليل سكر – طفل 37 متابعة أطفال – سيدة 37: رعاية الحوامل 

  تم الكشف علي عدد من الحاالت في منازلهم وتحويل البعض الي المستشفي

حملة لقياس نسبة الدهون ونسبة هشاشة العظام وقياس الضغط والسكر للعاملين :   أسم القافلة 

  امعةبالج

  29/11/2008:  التاريخ      

  آلية التمريض:  أسم الكلية   

قامت مجموعة من األطباء في التخصصات المختلفة في التثقيف مثل فريق التثقيف الصحي وفريق 

متابعة القياسات والتحاليل وفريق قياس آشف العظام وفريق قياس ضغط الدم وفريق قياس نسبة 

   0زن والطول الدهون بالدم وفريق قياس الو



  القوافل اإلرشادية

  - مرآز المنصورة –آوم الدربي : قرية   

    20/10/2008 -:التاريخ                     

  هشام ناجى عبد المجيد  عميد  آلية الزراعة / د.أ: المشرف علي القافلة 

  صفاء عبد وعدد من األساتذة بالكلية وبعض المهندسين الزراعيين بوزارة الزراعة والمهندسة

الحميد شكر مسئولة القوافل الطبية باإلدارة العامة للمشروعات البيئية وسيد سعد الدين عبد  اهللا 

  إبراهيم أبو خليل سعفان أستاذ ورئيس قسم اإلرشاد الزراعي ومنسق القوافل اإلرشادية/ د.أو

ادية وجمع من المزارعين واألخصائيين اإلرشاديين ومهندسات التنمية الريفية وأخصائي المواد اإلرش

  بالقرية  من زراع محصول األرز 

حصاد محصول األرز باستخدام الكومباين مع وضع اآللة الخاصة  بتقطيع قش :  موضوع القافلة 

  0 التعرف غلي المزايا الخاصة باستخدام هذه اآللة –األرز خلف الكومباين 

التي تقابل جمهور المستفيدين في حياتهم وتم فتح المناقشة للسادة الحضور ومناقشة الموضوعات 

  0اليومية  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   الدقهلية- مرآز شربين –قرية الحصص 

    21/10/2008 -:التاريخ                     

  هشام ناجى عبد المجيد  عميد  آلية الزراعة / د.أ: المشرف علي القافلة 

بوزارة الزراعة والمهندسة  صفاء عبد وعدد من األساتذة بالكلية وبعض المهندسين الزراعيين 

الحميد شكر مسئولة القوافل الطبية باإلدارة العامة للمشروعات البيئية وسيد سعد الدين عبد  اهللا 

  إبراهيم أبو خليل سعفان أستاذ ورئيس قسم اإلرشاد الزراعي ومنسق القوافل اإلرشادية/ د.أو

فية وأخصائي المواد اإلرشادية وجمع من المزارعين واألخصائيين اإلرشاديين ومهندسات التنمية الري

   0بالقرية  

   موضوعات3تم تقسيمها إلي :   موضوع القافلة 

  سعد أحمد المرسي بالكلية أستاذ المحاصيل بالكلية/ د.أزراعة بنجر السكر وتحدث : الموضوع األول 

  دوي أستاذ المحاصيل بالكلية محسن عبد العزيز ب/ زراعة الفول البلدي وتحدث أد: الموضوع الثاني 

محمود المزاتي أستاذ ورئيس قسم / د.أأمراض محصول الفول البلدي وتحدث : الموضوع الثالث 

   0أمراض النبات بالكلية 

وتم فتح المناقشة للسادة الحضور ومناقشة الموضوعات التي تقابل جمهور المستفيدين في حياتهم 

  0اليومية  

  محافظة الدقهلية                  –رآز منية النصر  م–الكردي  :   قرية -  

    7/10/2008 -:التاريخ                     

  هشام ناجى عبد المجيد  عميد  آلية الزراعة / د.أ: المشرف علي القافلة 

وعدد من األساتذة بالكلية وبعض المهندسين الزراعيين بوزارة الزراعة والمهندسة  صفاء عبد 

ر مسئولة القوافل الطبية باإلدارة العامة للمشروعات البيئية وسيد سعد الدين عبد  اهللا الحميد شك

  إبراهيم أبو خليل سعفان أستاذ ورئيس قسم اإلرشاد الزراعي ومنسق القوافل اإلرشادية/ د.أو



  واألخصائيين اإلرشاديين ومهندسات التنمية الريفية وأخصائي المواد اإلرشادية 

  : موضوع القافلة 

  السيد الجميلي مدرس الخضر بالكلية/ زراعة شتل البصل وتحدث د:  الموضوع األول  

  المتولي أبو سريع بقسم األلبان بالكلية/ تصنيع األلبان وتحدث م م : الموضوع الثاني  

وتم فتح المناقشة للسادة الحضور ومناقشة الموضوعات التي تقابل جمهور المستفيدين في حياتهم 

  0اليومية 

  

 -    محافظة الدقهلية- مرآز بلقاس –قرية  جاليا  

  ) المرآز اإلرشادي بقرية جاليا مرآز بلقاس ( 

   17/2/2009:     تاريخ القافلة             

  هشام ناجى عبد المجيد  عميد  آلية الزراعة / د.أ: المشرف علي القافلة 

بوزارة الزراعة والمهندسة  صفاء عبد وعدد من األساتذة بالكلية وبعض المهندسين الزراعيين 

سيد سعد الدين مشرف القوافل  باإلدارة العامة / الحميد شكر مسئولة القوافل الطبية و األستاذ 

إبراهيم أبو خليل سعفان أستاذ ورئيس قسم اإلرشاد الزراعي ومنسق / د.أللمشروعات البيئية و

سات التنمية الريفية وأخصائي المواد اإلرشادية القوافل اإلرشادية  واألخصائيين اإلرشاديين ومهند

   0وجمع من المزارعين بالقرية  

 : موضوع القافلة   

  القيادة المحلية ودورها في تنمية المجتمعات المحلية: الموضوع األول   

  زراعة الفول البلدي: الموضوع الثاني 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - الدقهلية    – مرآز   بلقاس –قرية  بسنديلة 



    3/3/2009 -:التاريخ                     

  هشام ناجى عبد المجيد  عميد  آلية الزراعة / د.أ: المشرف علي القافلة 

عة والمهندسة  صفاء عبد وعدد من األساتذة بالكلية وبعض المهندسين الزراعيين بوزارة الزرا

إبراهيم أبو خليل سعفان / د.أالحميد شكر مسئولة القوافل الطبية باإلدارة العامة للمشروعات البيئية و

أستاذ ورئيس قسم اإلرشاد الزراعي ومنسق القوافل اإلرشادية  واألخصائيين اإلرشاديين ومهندسات 

   0 المزارعين بالقرية  التنمية الريفية وأخصائي المواد اإلرشادية وجمع من

  موضوع القافلة

  التوصيات الفنية لمحصول البطاطس: الموضوع األول 

  هجين الخضر ةاالسس العلمية لزراعتها: الموضوع الثاني 

  زراعة األسطح: الموضوع الثالث 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   محافظة الدقهلية– مرآز ميت غمر – قرية  ميت الفرماوي –

   31/3/2009:     تاريخ القافلة             

  هشام ناجى عبد المجيد  عميد  آلية الزراعة / د.أ: المشرف علي القافلة 

د وعدد من األساتذة بالكلية وبعض المهندسين الزراعيين بوزارة الزراعة والمهندسة  صفاء عب

سيد سعد الدين مشرف القوافل  باإلدارة العامة / الحميد شكر مسئولة القوافل الطبية و األستاذ 

إبراهيم أبو خليل سعفان أستاذ ورئيس قسم اإلرشاد الزراعي ومنسق / د.أللمشروعات البيئية و

د اإلرشادية القوافل اإلرشادية  واألخصائيين اإلرشاديين ومهندسات التنمية الريفية وأخصائي الموا

   0وجمع من المزارعين بالقرية  

 : موضوع القافلة   



  الصناعات الغذائية :  الموضوع األول   

  الدواجن: الموضوع الثاني   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الدقهلية محافظة– مرآز ميت غمر – قرية دماص –

   17/3/2009:     تاريخ القافلة             

  هشام ناجى عبد المجيد  عميد  آلية الزراعة / د.أ: المشرف علي القافلة 

وعدد من األساتذة بالكلية وبعض المهندسين الزراعيين بوزارة الزراعة والمهندسة  صفاء عبد 

عد الدين مشرف القوافل  باإلدارة العامة سيد س/ الحميد شكر مسئولة القوافل الطبية و االستاذ 

إبراهيم أبو خليل سعفان أستاذ ورئيس قسم اإلرشاد الزراعي ومنسق / د.أللمشروعات البيئية و

القوافل اإلرشادية  واألخصائيين اإلرشاديين ومهندسات التنمية الريفية وأخصائي المواد اإلرشادية 

   0وجمع من المزارعين بالقرية  

 : فلة   موضوع القا

  الصناعات الغذائية :  الموضوع األول   

  الدواجن: الموضوع الثاني   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   محافظة الدقهلية– مرآز ميت طلخا –قرية  الطويلة 

   5/4/2009     :تاريخ القافلة             

  هشام ناجى عبد المجيد  عميد  آلية الزراعة / د.أ: المشرف علي القافلة 

وعدد من األساتذة بالكلية وبعض المهندسين الزراعيين بوزارة الزراعة والمهندسة  صفاء عبد 

 سيد سعد الدين مشرف القوافل  باإلدارة العامة/ الحميد شكر مسئولة القوافل الطبية و األستاذ 

إبراهيم أبو خليل سعفان أستاذ ورئيس قسم اإلرشاد الزراعي ومنسق / د.أللمشروعات البيئية و



القوافل اإلرشادية  واألخصائيين اإلرشاديين ومهندسات التنمية الريفية وأخصائي المواد اإلرشادية 

   0وجمع من المزارعين بالقرية  

 : موضوع القافلة   

  ) البطاطس( يرة علي الخضرواتمقاومة األمراض الفيروسية الخط

 -  محافظة الغربية–قرية شبشير الحصة  

  ) مؤسسة أحمد عثمان اإلرشادي لتصنيع أدوات مستلزمات نحل العسل (  –

   8/4/2009:     تاريخ القافلة             

  هشام ناجى عبد المجيد  عميد  آلية الزراعة / د.أ: المشرف علي القافلة 

الكلية وبعض المهندسين الزراعيين بوزارة الزراعة والمهندسة  صفاء عبد وعدد من األساتذة ب

سيد سعد الدين مشرف القوافل  باإلدارة العامة / الحميد شكر مسئولة القوافل الطبية و األستاذ 

إبراهيم أبو خليل سعفان أستاذ ورئيس قسم اإلرشاد الزراعي ومنسق / د.أللمشروعات البيئية و

ية  واألخصائيين اإلرشاديين ومهندسات التنمية الريفية وأخصائي المواد اإلرشادية القوافل اإلرشاد

   0وجمع من المزارعين بالقرية  

 : موضوع القافلة   

  صناعة وأدوات ومستلزمات منتجات نحل العسل   :  الموضوع األول   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -    محافظة الدقهلية- مرآز أجا –قرية الدير  

  ) المرآز اإلرشادي بقرية الدير مرآز أجا( 

   7/4/2009:     تاريخ القافلة             

  هشام ناجى عبد المجيد  عميد  آلية الزراعة / د.أ: المشرف علي القافلة 



 بالكلية وبعض المهندسين الزراعيين بوزارة الزراعة والمهندسة  صفاء عبد وعدد من األساتذة

سيد سعد الدين مشرف القوافل  باإلدارة العامة / الحميد شكر مسئولة القوافل الطبية و األستاذ 

إبراهيم أبو خليل سعفان أستاذ ورئيس قسم اإلرشاد الزراعي ومنسق / د.أللمشروعات البيئية و

ادية  واألخصائيين اإلرشاديين ومهندسات التنمية الريفية وأخصائي المواد اإلرشادية القوافل اإلرش

   0وجمع من المزارعين بالقرية  

 : موضوع القافلة   

 طرق مكافحة األمراض المنتشرة علي العنب:  الموضوع األول   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  محافظة الدقهلية                  – مرآز منية النصر –الكردي  :   قرية -

    10/9/2009:  التاريخ                     

  هشام ناجى عبد المجيد  عميد  آلية الزراعة / د.أ: المشرف علي القافلة 

وزارة الزراعة والمهندسة  صفاء عبد وعدد من األساتذة بالكلية وبعض المهندسين الزراعيين ب

إبراهيم أبو خليل سعفان / د.أالحميد شكر مسئولة القوافل الطبية باإلدارة العامة للمشروعات البيئية و

  أستاذ ورئيس قسم اإلرشاد الزراعي ومنسق القوافل اإلرشادية

  ية واألخصائيين اإلرشاديين ومهندسات التنمية الريفية وأخصائي المواد اإلرشاد

  : موضوع القافلة 

  حل مشكلة قش األرز: الموضوع األول  

  أنفلونزا الخنازير:  الموضوع الثاني  

  وتم عقد ندوة بحضور أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة وتناولت نفس موضوعات القافلة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  - بالمنزلة –اإلدارة الزراعية 



     13/9/2009:  تاريخ القافلة             

  هشام ناجى عبد المجيد  عميد  آلية الزراعة / د.أ: المشرف علي القافلة 

وعدد من األساتذة بالكلية وبعض المهندسين الزراعيين بوزارة الزراعة والمهندسة  صفاء عبد 

إبراهيم أبو خليل / د.أية   باإلدارة العامة للمشروعات البيئية والحميد شكر مسئولة القوافل الطب

فتحي / د.أفايق فراج ،/ د.أسعفان أستاذ ورئيس قسم اإلرشاد الزراعي ومنسق القوافل اإلرشادية ، 

المحمودي واألخصائيين / محمد عبد اللطيف ، فؤاد محمد والسيد / حوقه وبحضور آل من م 

   0مية الريفية وأخصائي المواد اإلرشادية وجمع من المزارعين بالقرية  اإلرشاديين ومهندسات التن

 : موضوع القافلة   

  حل مشكلة قش االرز  : الموضوع األول   

  أنفلونزا الخنازير: الموضوع الثاني   

  

 -  الدقهلية-مدرسة أويش الحجر الصناعية 

     17/9/2009:  تاريخ القافلة             

محمد السيد اإلمام / د.أهشام ناجى عبد المجيد  عميد  آلية الزراعة و / د.أ: قافلة المشرف علي ال

  وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وعدد من األساتذة بالكلية وبعض المهندسين الزراعيين بوزارة الزراعة والمهندسة  صفاء عبد 

إبراهيم أبو خليل / د.أامة للمشروعات البيئية والحميد شكر مسئولة القوافل الطبية   باإلدارة الع

سعفان أستاذ ورئيس قسم اإلرشاد الزراعي ومنسق القوافل اإلرشادية واألخصائيين اإلرشاديين 

   0ومهندسات التنمية الريفية وأخصائي المواد اإلرشادية وجمع من المزارعين بالقرية  

 : موضوع القافلة   



  قش األرز  حل مشكلة : الموضوع األول   

  أنفلونزا الخنازير: الموضوع الثاني   

 ندوة عن انتماء الشباب والقيم المصرية األصيلة

  

      الدقهلية-اإلدارة الزراعية بشربين 

     7/10/2009:  تاريخ القافلة             

يد اإلمام محمد الس/ د.أهشام ناجى عبد المجيد  عميد  آلية الزراعة و / د.أ: المشرف علي القافلة 

  وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وعدد من األساتذة بالكلية وبعض المهندسين الزراعيين بوزارة الزراعة والمهندسة  صفاء عبد 

إبراهيم أبو خليل / د.أالحميد شكر مسئولة القوافل الطبية   باإلدارة العامة للمشروعات البيئية و

رشاد الزراعي ومنسق القوافل اإلرشادية واألخصائيين اإلرشاديين سعفان أستاذ ورئيس قسم اإل

   0ومهندسات التنمية الريفية وأخصائي المواد اإلرشادية وجمع من المزارعين  

 : موضوع القافلة   

  تدوير المخلفات الزراعية: الموضوع األول   

  أنفلونزا الخنازير: الموضوع الثاني   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدقهلية–اإلدارة الزراعية ببلقاس 

     13/10/2009: تاريخ القافلة             

محمد السيد اإلمام / د.أهشام ناجى عبد المجيد  عميد  آلية الزراعة و / د.أ: المشرف علي القافلة 

  ة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوآيل الكلي



وعدد من األساتذة بالكلية وبعض المهندسين الزراعيين بوزارة الزراعة والمهندسة  صفاء عبد 

إبراهيم أبو خليل / د.أالحميد شكر مسئولة القوافل الطبية   باإلدارة العامة للمشروعات البيئية و

القوافل اإلرشادية واألخصائيين اإلرشاديين سعفان أستاذ ورئيس قسم اإلرشاد الزراعي ومنسق 

   0ومهندسات التنمية الريفية وأخصائي المواد اإلرشادية وجمع من المزارعين  

 : موضوع القافلة   

  قش االرز:   الموضوع األول   

  تدوير المخلفات الزراعية:الموضوع الثاني   

 أنفلونزا الطيور والخنازير: الموضوع الثالث 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدقهلية–اإلدارة الزراعية بميت غمر   

     27/10/2009: تاريخ القافلة             

لسيد اإلمام محمد ا/ د.أهشام ناجى عبد المجيد  عميد  آلية الزراعة و / د.أ: المشرف علي القافلة 

  وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وعدد من األساتذة بالكلية وبعض المهندسين الزراعيين بوزارة الزراعة والمهندسة  صفاء عبد 

إبراهيم أبو خليل / د.أالحميد شكر مسئولة القوافل الطبية   باإلدارة العامة للمشروعات البيئية و

اإلرشاد الزراعي ومنسق القوافل اإلرشادية واألخصائيين اإلرشاديين سعفان أستاذ ورئيس قسم 

   0ومهندسات التنمية الريفية وأخصائي المواد اإلرشادية وجمع من المزارعين  

 : موضوع القافلة   

  حل مشكلة  قش االرز:  الموضوع األول   

  منتجات االلبان:الموضوع الثاني   



 لونزا الطيور والخنازيرمقارنة بين أنف: الموضوع الثالث 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      محافظة الدقهلية– مرآز أجا – قرية نوسا البحر –

   25/3/2010: تاريخ القافلة             

أشرف / د.أد  عميد  آلية الزراعة وتحت إشراف هشام ناجى عبد المجي/ د.أ: المشرف علي القافلة 

/ ممدوح محمد عبد المقصود أستاذ بقسم الوراثه د / د.أحسين عبد الهادي أستاذ الوراثة بالكلية ، 

  محمد حسن عبد العزيز مدرس بقسم الوراثه بالكلية  

  صفاء عبد وعدد من األساتذة بالكلية وبعض المهندسين الزراعيين بوزارة الزراعة والمهندسة

الحميد شكر مسئولة القوافل  باإلدارة العامة للمشروعات البيئية  واألخصائيين اإلرشاديين 

  0ومهندسات التنمية الريفية وأخصائي المواد اإلرشادية وجمع من المزارعين بالقرية  

 : موضوع القافلة   

 دور آلية الزراعة والوحدات – تناولت القافلة عدة موضوعات منها أهمية الزراعة في حياة اإلنسان 

 أنواع الهجن المختلفة وخاصة –ذات الطابع الخاص والمراآز البحثية بالكلية في خدمة المجتمع 

 التوصية بزيادة الندوات – إدخال ثقافة الزراعة السمكية –  طرق زراعة األسطح -هجن األرز

  والقوافل اإلرشادية 

  

  

  

 ظة الدقهلية  محاف– مرآز أجا –قرية نوسا البحر  –

  



     )المرآز اإلرشادي بنوسا البحر ( 

   16/4/2010: تاريخ القافلة             

أشرف / د.أهشام ناجى عبد المجيد  عميد  آلية الزراعة وتحت إشراف / د.أ: المشرف علي القافلة 

/  الوراثة  دممدوح محمد عبد المقصود أستاذ بقسم / د.أحسين عبد الهادي أستاذ الوراثة بالكلية ، 

  محمد حسن عبد العزيز مدرس بقسم الوراثة بالكلية  

وعدد من األساتذة بالكلية وبعض المهندسين الزراعيين بوزارة الزراعة والمهندسة  صفاء عبد 

الحميد شكر مسئولة القوافل  باإلدارة العامة للمشروعات البيئية  واألخصائيين اإلرشاديين 

  0وأخصائي المواد اإلرشادية وجمع من المزارعين بالقرية  ومهندسات التنمية الريفية 

  التلوث الكيميائي واإلشعاعي وآثاره علي الصحة العامة واالنسان: موضوع القافلة   

  

 -  بطلخا– اإلدارة الزراعية 

   19/1/2010: تاريخ القافلة             

د  آ          / د.أ: المشرف علي القافلة     د  عمي د المجي ة الزراعة وتحت إشراف         هشام ناجى عب د  / د.ألي محم

سيد                 ة وال ة البيئ ل سعفان        / د.أالسيد  اإلمام وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمي و خلي راهيم أب إب

ة و     ي بالكلي اد الزراع سم اإلرش يس ق تاذ ورئ اح ، د  / د.أأس د الفت ديق عب وزي ص راهيم  / ف سيد إب ال

نشأت / ي مدرس األلبان بالكلية وبحضور آل من م         محمود الرفاع / الجنيدي مدرس الخضر بالكلية ود    

 أسامة فرحات/ محمد عبد اللطيف م / إبراهيم محمد م 

د    ة والمهندسة  صفاء عب وزارة الزراع زراعيين ب ة وبعض المهندسين ال اتذة بالكلي ن األس دد م وع

  0رشاديين الحميد شكر مسئولة القوافل  باإلدارة العامة للمشروعات البيئية  واألخصائيين اإل

 : موضوع القافلة   



  عن أهمية البطاطس: الموضوع األول 

  أنفلونزا الطيور: الموضوع الثاني 

  تصنيع األلبان: الموضوع الثالث 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  قوافل طب األسنان

  

    قافلة طبية الي دمياط الجديدة– 1

  18/12/2008:  تاريخ القافلة  



 البيلي وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمرافقة أحمد/ د.أ:  المشرف علي القافلة 

  أعضاء القافلة من أطباء وإداريين وفنيين وممرضين وعمال 

  :تم الكشف علي المرضي وبلغ إجمالي عدد الحاالت التي تم الكشف عليها آاآلتي :  برنامج القافلة  

  20حالة:  االطفال      

   تثبيت  حالة60        حالة     20: حشو آبار   

   تقويم    حالة4 حالة            40: طب الفم     

   حالة40:جراحة       

   حالة34: حاالت التحويل للكلية من أشعات وتقويم  

=============================================== 

   دقهلية– مرآز بلقاس –منشأة بسنديلة :   قرية  – 2

   21/5/2009:  تاريخ القافلة 

أحمد البيلي وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمرافقة / د.أ:  المشرف علي القافلة 

  أعضاء القافلة من أطباء وإداريين وفنيين وممرضين وعمال 

  :تم الكشف علي المرضي وبلغ إجمالي عدد الحاالت التي تم الكشف عليها آاآلتي :  برنامج القافلة  

  51  :  أطفال   

  90: حشو آبار

   61: طب الفم  

 60: جراحة    

   حالة40: حاالت التحويل للكلية من أشعات وتقويم  

------------------     



  302المجموع    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  قوافل آلية التربية

  محافظة الدقهلية               –شاوة   :   إسم القرية            

  14/10/2008       :   التاريخ              



عايدة عبد الحميد / د.أممدوح عبد المنعم الكيالني عميد الكلية و/ د.أالسيد :   المشرف علي القافلة 

سرور وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والهيئة الغامة لتغليم الكبار بالدقهلية 

  ية  والجامعة بقيادتها واإلدارة العامة للمشروعات البيئ0

  : الهدف من القافلة     

    التغرف علي دور المرأة في حماية األسرة من المخاطر البيئية– 1

  0 تأصيل التعاون بين المواطنين والجهات الحكومية في القضايا البيئية– 2

   التعرف علي القواعد الصحية الالزمة لنظافة الجسم-3

   0 تحديد شروط المسكن الحي والماء الصالح للشرب -4

============================================= 

   قوافل آلية الحاسبات

  

  قامت الكلية بعمل قافلة تثقيفية لنشر ثقافة الحاسب اآللي بإحدي المدارس االبتدائية

   واإلعدادية ومراآز الشباب بمدينة أجا وقامت القافلة بعد شهر من العام الدراسي تحت

   0 عتمان حسن علي/ د.أ رعاية السيد 

 

  

 

   القوافل العلمية

   

  قوافل آلية العلوم 



  شرآة إيجبت جولد ومقرها مدينة العبور :  مكان القافلة   

   8/4/2009: تاريخ القافلة      

رأفت /د.أمحمد محمد النجار والسيد / د.أعميد الكلية والسيد /  د.أالسيد :المشرف علي القافلة  

  منصور وعدد من طالب الكلية 

تدريب خريجيين الكلية والطالب بالكلية في العديد من المجاالت المرتبطة : ضوع القافلة       مو

بصناعة الذهب وآذلك إقامة بعض الندوات وورش العمل لمناقشة المشاآل التي تواجهها الشرآة 

الب وآذلك عمل بروتوآول بين الشرآة والكلية لتقوم بتدريب الط0وبحث سبل حلها من خالل الكلية 

 والخرييجن في جميع مجاالت المرتبط


