
 جبيعة انًُوفية

 كهية انطب

 يكتب وكيم انكهية

 نشئوٌ انًجتًع وخدية انبيئة
 

Menoufia University 

Faculty of Medicine 

Vice Dean for Community 

and the Environmental Affairs 

 

 

Web Site : http://www.mnfmed.org   ...................... Email : medcine@menofia.edu.eg 

Tel : 048 – 2330325- 0482330325 (247)  ...  Fax : 048 – 2317508- 0482317502... Postal Code:32511 

Address : ش يبسيٍ عبد انغفبر يتفرع يٍ ش جًبل عبد انُبصر كهية انطب اندور انثبَي عهوى   -شبيٍ انكوو  -انًُوفية   

لقطبع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية   التقرير 
 9102/0202الطب جبمعه المنوفية لعبم 

 

 انُذٔادأٔالً :
 يكبٌ االَؼقبد ربسيخٓب اسى انُذٔح و

1 

 

 ’ االمن والسالمه المهنية´

 انؼبششِ صجبحب انًحبضش انثالثبء  يٕو المنعقد         
دا  استاد بقسم حمدى أحمد ن / الدكتور سيد األستاذ  ال

 هندسة االنتاج والتصميم المكانيكى بكلية الهندسة   
 

13 /7/9112 
ثقبػخ انذساسبد 

انؼهيب ثجٕاس قسطشح 

 انقهت ثبنذٔسانثبَٗ

9 

 كيفية تحليل مخاطر الصحه والسالمه فى موقع عملك

انؼبششِ صجبحب انًحبضش  االسثؼبء يٕو المنعقد 

راهيم زين الدين عمرو اب / الدكتور سيد األستاذ  ال

مسئول الحوادث الجسيمه مديرية القوى 

 العامله بالمنوفيه

17 /7/9112 

ثقبػخ انذساسبد 

انؼهيب ثجٕاس قسطشح 

 انقهت ثبنذٔسانثبَٗ

 

3 

   فيشٔط كٕسَٔب رى ػًم َذِٔ ثؼُٕاٌ

حًالد انزٕػيخ انطالثيخ ثفيشٔط كٕسَٔب 

.انًسزجذ رجٕة كهيبد انجبيؼخ ٔ رجذأ ثآداة   

 

 كهيخ أداة  :.11/3/9191
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 انًؤرًشاد: ثبَيبً 
 يكبٌ االَؼقبد انزبسيخ  انًؤرًش و

1 

 انؼيذ انسُٕٖ

 يؤرًش انكهيخ :.

 يؤرًش انكهيخ انسُٕٖ انسبدط ٔانؼششٌٔ   

 رحذ ػُٕاٌ :.   

Future Therapies &New Modalities  

In Medicine 

 
 

ديسًجش   3ـ1

9112  
 بكلية الطب
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  االجتمبعبت :.

(  .ثبنًسزشفيبد انجبيؼيخ ٔحـذح يكبفحـخ انؼـذٖٔيغ   ) 

 تم عمل اجتماع بتاريخ  ؽط/ع/ضظضظ :.

 ساعة يوميا للتعامل مع فيروس كورونا  42تم تشكيل فريق الدارة االزمه على مدار ال  -1

 ها الى المستشفيات الحجر الصحى .تم الموافقة على زيادة أماكن العزل المؤقت للحاالت المشتبة به لحين تحويل -4

 يتم استبدال الوجبات المطهية بالمواجبات الجافة تقليال النتشار العدوى . -3

 تخصيص مسار منفصل داخل المستشفيات لمرضى الغسيل الكلوى ومرض االورام وهم أكثر فئه تعرضا لالصابة . -2

 مع:. ضظضظ/ع/ػظتم عمل اجتماع  بتاريخ   

 .صصين بمكافحة العدوى منسقى االقسام المتخ 

 .ضظضظ/ع/ؽظبتاريخ مع فريق التوعية الطالبية  اجتماع تم عمل 

الب والفريق المشكل من مختلف المجتمع وتنمية البيئة باتحاد الطاجتمع أ.د/ عبد الرحمن السباعى وكيل الكلية لشئون خدمة 

 ئيس قسم االمراض المتوطنة .حلح رأيمن الل الكيانات الطالبية داخل الكلية للتوعية بحضور أ.د/ 

 :.  ضظضظ/ع/2ظاجتماع  بتاريخ  تم عمل 

التمريض بجامعة المنوفية مع أ.د/ وكيل وزارة وكلية  معهد الكبد القومى  شامال كلية الطب وفريق الترصد بالمجمع الطبى  بين

 . المخالطة بمحافظة المنوفية  الخاص بترصد الحاالتلوضع سياسات العمل  بالمنوفية وفريق الترصد بالمدرية الصحة 

 :.  ضظضظ/غ/طاجتماع  بتاريخ  تم عمل 

تم مناقشة خطة عمل الجهاز ضمن الخطوات االحترازية ولجنة جهاز السالمة والصحة المهنية بالكلية والمستفيات الجامعية مع 

 بالمستشفى الجامعى فى مواجهة فيروس كرونا .

 :.ادارة المستشفى مع   ضظضظ/غ/ؼتم عمل اجتماع  بتاريخ   

 .فى مواجهة فيروس كرونا  خطة عمل ادارة المستشفيات خالل هذه الفتره لمتابعة  
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    9191/ 9112 /19ـ3انقٕافم انطجيخ خالل انؼبو: ثبنثبً 
 ػذد انحبالد ػذد األطجبء انًشبسكيٍ انزخصصبد ربسيخٓب أسى انقبفهخ و

 

ـ  أطفبل –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 3/9112/ 7 ركزاالباجورم ـ قرية  القرينين   قبفهخ  طجيخ   1

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ 
 أطجبء 2

 حبنّ 311

 

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 11/3/9112 مركز اشمون  ـ قرية شعشاء   قبفهخ  طجيخ  9

 ٔػصجيّ  سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ
 حبنخ 399 أطجبء 2

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 91/3/9112  مركز شبين   ـ قرية بخاتى  قبفهخ  طجيخ   3

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ 
 حبنخ  972 أطجبء 2

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –بو ػظ –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 92/3/9112 قرية  ميت فارس    قبفهخ  طجيخ   1

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ 
 حبنخ 312 أطجبء 2

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 1/1/9112    شبين الكومقرية  ميت فارس قبفهخ  طجيخ   2

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ 
 أطجبء 2

 حبنخ 922

 

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 12/1/9113 يذ انًٕص ـ شجيٍ انكٕو ي قريةقبفهخ  طجيخ   3

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ 
 أطجبء 2

 حبنخ 922

 

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 13/3/9113 قرية زوير شبين الكومقبفهخ  طجيخ   7

 َفسيّ ٔػصجيّ سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ 
 أطجبء 2

 حبنخ 931

 

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 91/3/9112 مركز تال قرية كفر السكريةقبفهخ  طجيخ   2

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ 
 أطجبء 2

 حبنخ 922

 

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -ُجشحأَف ٔأرٌ ٔح 93/3/9112 مركز منوفـ قرية سروهيت  قبفهخ  طجيخ  نقشيخ  2

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ 
 أطجبء 2

 حبنخ 111
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أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 97/3/9112 يشكض قٕيسُب شجشا ثخٕو ا ـقبفهخ  طجيخ  نقشيخ 11

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ 
 أطجبء 2

 حبنخ 921

 

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 1/7/9112 يحهخ سجك ـ  يشكض اشًٌٕ ـقبفهخ  طجيخ  نقشيخ 11

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ
 أطجبء 2

 حبنّ 321

 

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 11/7/4119 قشيخ دثشكٗ  يشكض يُٕف   ـقبفهخ  طجيخ  نقشيخ 19

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ
 حبنخ 111 أطجبء 2

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 12/7/9112 انؼشاقيّ  ـ   يشكض انشٓذاء ـقبفهخ  طجيخ  نقشيخ 13

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ
 حبنخ  311 أطجبء 2

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 7/4119/ 42 ـ   يشكض انجبجٕس يششف   ـقبفهخ  طجيخ  نقشيخ 11

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ
 حبنخ 311 أطجبء 2

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 8/4119/ 1 ييذ انًٕص  ـ  يشكض قٕيسُب   ـقبفهخ  طجيخ  نقشيخ 12

 يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ سيذ ـ طت اسشِ ـ
 أطجبء 2

 حبنخ 993

 

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 4119/ 8/8 قبفهخ  طجيخ  يؤسسخ االيزبو  13

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ
 أطجبء 2

 حبنخ 22

 

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -ٔحُجشحأَف ٔأرٌ  8/4119/ 44 كفش ثبنًشط  ـ   يشكض يُٕف   ـقبفهخ  طجيخ  نقشيخ 17

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ
 أطجبء 2

 حبنخ 921

 

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 8/4119/ 49 صسقبٌ   ـ   يشكض رال ـقبفهخ  طجيخ  نقشيخ 12

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ
 أطجبء 2

 حبنخ  911

 

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 9/4119/ 2 شجيٍ انكٕوـ   يشكض   انشاْت قبفهخ  طجيخ  نقشيخـ  12

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ
 أطجبء 2

 حبنخ  921

أطفبل ـ  –ثبطُخ  – ػظبو –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 9/4119/ 14 ثشكخ انسجغـ   يشكض   قبفهخ  طجيخ  انٗ ػضثخ سارت 91

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ
 أطجبء 2

 حبنخ  311

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 9/4119/ 19 انسبداديشكض االخًبط  ـ قبفهخ  طجيخ  نقشيخـ  91

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ

 حبنخ  911 أطجبء 2
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أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 9/4119/ 42 يُٕفـ   يشكض    انًسُيٍ قبفهخ  طجيخ  داس 99

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ

 حبنخ  121 أطجبء 2

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 11/4119/ 3 انجبجٕسـ   يشكض  انؼشة قبفهخ  طجيخ  نقشيخـ  93

 سشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّسيذ ـ طت ا

 حبنخ  911 أطجبء 2

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 11/4119/ 11 اشًٌٕـ   يشكض    انزشثيّ انفكشيخقبفهخ  طجيخ   91

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ

 حبنخ  321 أطجبء 2

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 11/4119/ 19 ذاءانشٓـ   يشكض    سشسًٕطقبفهخ  طجيخ  نقشيخـ  92

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ

 حبنخ  111 أطجبء 2

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 11/4119/ 42 ـ   يشكض رال   كًشيشقبفهخ  طجيخ  نقشيخـ  93

 صجيّسيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػ

 حبنخ  911 أطجبء 2

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 11/4119/ 7 شجيٍـ   يشكض   ثخبرٗ قبفهخ  طجيخ  نقشيخـ  97

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ

 حبنخ  921 أطجبء 2

ثشكخ ـ   يشكض   ييذ اثٕ شيخّقبفهخ  طجيخ  نقشيخـ  92

 انسجغ
أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -ٔأرٌ ٔحُجشح أَف 11/4119/ 14

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ

 حبنخ  911 أطجبء 2

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 11/4119/ 19 اشًٌٕـ   يشكض  صًالٖ قبفهخ  طجيخ  نقشيخـ  92

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ

 بنخ ح 311 أطجبء 2

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 11/4119/ 48  ـ      انزشثيّ انفكشيخقبفهخ  طجيخ  نقشيخـ  31

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ

 حبنخ  911 أطجبء 2

ـ   يشكض    انزشثيّ انفكشيخ قبفهخ  طجيخ  نقشيخـ  31

 سشط
أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –خ جهذي -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 14/4119/ 2

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ

 حبنخ  111 أطجبء 2

ثشكخ  ـ   يشكض   ييذ فبسط قبفهخ  طجيخ  نقشيخـ  39

 انسجغ
أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 14/4119/ 14

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ

 حبنخ  911 أطجبء 2

أطفبل ـ  –ثبطُخ  –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 14/4119/ 19 يُٕفـ   يشكض   جضٖ قبفهخ  طجيخ  نقشيخـ  33

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ

 حبنخ  922 أطجبء 2
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أطفبل ـ  –طُخ ثب –ػظبو  –جهذيخ  -أَف ٔأرٌ ٔحُجشح 14/4119/ 42 شجيٍـ   يشكض   انؼضثّ انغشثيّقبفهخ  طجيخ  نقشيخـ  31

 سيذ ـ طت اسشِ ـ يسبنك ـ َفسيّ ٔػصجيّ

 حبن321ّ أطجبء 2

  
 

 

  

 

 

 

 و 9112 /19ـ3  ثيبٌ رفصيهٗ ثبنقٕافم ػٍ ػبو
 

 يالحظبد ػذد انًسزفيذيٍ يٍ انخذيخ ػذد االطجبء انًشبسكيٍ ػذد انقٕافم انسُخ

9112 31 111  7111  
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 ٕع انجيئٗ ساثؼب :. االسج
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 يؤرًش انكهيخ :.

 انسُٕٖ انسبدط ٔانؼششٌٔ  ٔانزٖ سٕف يؼقذ فٗ انفزشِ يٍ

 رحذ ػُٕاٌ :. 9112ديسًجش   3ـ1   

Future Therapies &New Modalities  In Medicine 
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 االقسبو عدد انحبالت انتبريخ انًركز اسى انقريه و
1-  

 قرية زوير 

 

 كومشبين ال

  

13 /2/4119 

   

     302 

أنف  12باطنة    ـ  32عظام    ـ 41

مسالك ـ 31اطفال    ـ 38واذن    ـ  

 اسره . 33رمد ـ طب  31

4-  

 قرية كفر السكرية 

 

 مركز تال 

 

41 /2/4119 

              

     421 

أنف 31باطنة    ـ 41عظام    ـ 44
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مسالك ـ 12أطفال    ـ 12واذن    ـ  

 طب اسره .  17د ـ رم12

3-  

 قرية سروهيت  

 

 مركز منوف

 

43 /2/4119 

 

    312 

أنف 32باطنة    ـ 34عظام    ـ 21

مسالك ـ 44أطفال    ـ 38واذن    ـ  

 طب  اسره . 34رمد ـ 22

2-  

 شبرا بخوم

 

 مركز قويسنا

 

47 /2/4119 

عظام    ـ   باطنة    ـ   أنف واذن    ـ     

ك  رمد ـ   طب  اسره اطفال    ـ   مسال

. 

                                                
         الموافقخميس  يوموذلك مركز بركة السبع ـ   ـ قرية  ميت فارس      إليالطب  كلية من -1

2 /2/4119 . 

         الموافقخميس  يوموذلك مركز شبين الكوم  ـ   ـ قرية ميت الموز    إليالطب  كلية من -4

18/2 /4119 . 

         الموافقالثالثاء   يوموذلك ـ  مركز تال  ـ قرية بابل  الطب  كلية من -3

31 /2/4119 . 

         الموافقخميس  يوموذلك مركزاالباجور ـ   ـ قرية  القرينين     إليالطب  كلية من  -1

7 /3/4119 . 

         الموافقميس خ يوموذلك مركز اشمون ـ   ـ قرية شعشاء    إليالطب  كلية من -4

12/3 /4119 . 
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         الموافقخميس  يوموذلك مركز بركة تال  ـ   ـ نادى مسنين    إليالطب  كلية من -3

41 /3/4119 . 

         الموافقخميس   يوموذلك ـ  مركز شبين   ـ قرية بخاتى  الطب  كلية من -2

48 /3/4119 . 

         الموافقخميس  يوموذلك بركة السبع ـ   مركز ـ قرية  ميت فارس      إليالطب  كلية من -2

2 /2/4119 . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


