
  

 

 اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

 

ػػ8102ػضغهغواضقواسلػاضتيػتمػتظفغذعاػخاللػ
تنفوذذخطةذالقوافلذاملتكاملةذمتذتنفوذذالقوافلذاآلتوةذمنذقطاعذخدمةذاجملتمعذوتنموةذالبوئةذوكلواتذاجلامعةذاملختلفةذذحوثذػػسيػإطاارػ

ػػ-التاليذ:(ذقافلةذعليذالنحوذذذ51متذتنفوذذعددذ)ذذ
ػػ-صضغةػاضتطرغضػ:

 9/7/8158منوفوةذيومذذ–بركةذالدبعذ-جنزورذذذ-قافلةذذكلوةذالتمريضذإىلذالوحدةذالصحوةذذذ-5

 88/7/8158منوفوةذيومذذ–الشهداءذذذ-مشوارسذذ–قافلةذذكلوةذالتمريضذإىلذالوحدةذالصحوةذذ-8

ػػػ-صضغةػاضزرارةػػ:
 8/7/8158منوفوةذيومذذ–ذبنيذالكومذذ–قافلةذذكلوةذالزراعةذإىلذاالدارةذالزراعوةذذ-5

ذ89/7/8158منوفوةذيومذذ–بركةذالدبعذذ–قافلةذذكلوةذالزراعةذإىلذاالدارةذالزراعوةذ-8

ػػ-صضغةػاالشتصادػاضطظزضيػػ:
ذ51/7/8158منوفوةذيومذذ–بركةذالدبعذذذ–روخذرنبشاذذ-قافلةذذكلوةذاالقتصادذاملنزليذذإىلذالوحدةذاالجتماعوةذ-5

ذ82/7/8158منوفوةذيومذذ–تالذ–زرقانذذ-قافلةذذكلوةذاالقتصادذاملنزليذذإىلذالوحدةذاالجتماعوةذذ-8

ػػ-اضقواسلػاضطبغةػػ:
ذ1/7/8158ذيومذذمنوفوةذ–ذقويدناذ–لقريةذموتذدراجذذذربوةذقافلة-5

ذ58/7/8158منوفوةذيومذذ–تالذذ-لقريةذكفرذبتبسذذذذربوةذقافلة-8

ذ59/7/8158منوفذذذيومذذ-قافلةذكلوةذالطبذاىلذمؤددةذالرعايةذاالجتماعوة-3

ذ86/7/8158الداداتذذذيومذذ-قافلةذكلوةذالطبذاىلذاخلطاربة-2

ػػ-صضغةػاضعضوم:
ذ58/7/8158منوفوةذيومذذ–ذبنيذالكومذذ–قافلةذذكلوةذالعلومذإىلذحمطةذمواهذذرباذباص-5

ػػ-طعكدػاضصبدػاضقوطيػ:
ذ58/7/8158منوفوةذيومذذ–قويدناذذ-جبريمذذذ–معهدذالكبدذالقوميذذقافلة-5

ذ1/7/8158منوفوةذيومذذ–قويدناذذ-كفرذاالكرمذذذ–معهدذالكبدذالقوميذذقافلة-8

ذ31/7/8158منوفوةذيومذذ–قويدناذذ-قويدناذالبلدذذذ–معهدذالكبدذالقوميذذقافلة-5

ػػ-اضقواسلػاضطتصاطضةػػ:
ذذ82/7/8158يومذذقويدناذذ-متريض(ذذلقريةذذرباذخبومذ-زراعةذ–متكاملة)ذربذذقافلة-5

  



  

 

 اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

 بياٌ ئحصائي بأعداد  انقٌافم ًأعداد املسخفيديٍ ينيا
 8102 نيويٌانخي مت حنفيذىا خالل 

ػ

ػرددػاضطدتفغدغنػرددػاضقواسلػاضصضغةػػم

 454 4 كلية الطب 1

 141 4 كلية الزراعة  4

 41 4 كلية االقتصاد المنزلي  3

 51 4 كلية التمريض  4

 15 1 كلية العلىم  5

 1331 3 معهد الكبد القىمي 6

 155 1 القىافل المتكاملة واالستثنائية 7

 1444 15 اإلجمالي

 

 
 املسخفيديٍ ينيا  طبقا نزؤيتانقٌافم   بخقييى اداءبياٌ ئحصائي 

 خالل شيز يٌنيو
 

ػ

ػاضىػحدػطاػزغرػطالئمػطالءمػاضصضغةػػم

 - - %111 كلية الطب 1

 - - %111 كلية الزراعة  4

 - - %111 كلية االقتصاد المنزلي  3

 - - %111 كلية التمريض  4

 - %1911 %4494 كلية العلىم  5

 %1911 - %4494 معهد الكبد القىمي 6

 - - %111 القىافل المتكاملة واالستثنائية 7

ػ
ػ
ػ

ػ  



  

 

 اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

ػ
 ردمػبغاظيػػبأردادػاضطذارصغنػػطنػاضصضغاتػواضطدتفغدغن
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ػ
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 اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

 8/7/8102ينٌفيت يٌو  –شبني انكٌو – انشراعيتاالدارة  - انشراعت قافهت كهيت 
ٌٗ ػذح  ِششٚع فطش ػ١ش اٌغشاةٚرٕبٌٚذ اٌمبفٍخ ِٛػٛع 

ِمِٛبد رجؼٍٗ ِششٚع ٔبجخ جذاً ٠ّٚىٓ رذم١ك ِىبعت خ١ب١ٌخ 

ثٗ ٔغجخ ػب١ٌخ  “ Mushroom ” ِٕٗ، ففطش ػ١ش اٌغشاة

جذاً ِٓ اٌجشٚر١ٕبد اٌزٟ رذخً فٟ ثٕبء جغُ اإلٔغبْ ثٕغجخ لذ 

إٌٝ أسثؼْٛ فٟ اٌّبئخ، ِٚغ رفشٟ األٚثئخ اٌزٟ رظ١ت  رظً

اٌٍذَٛ اٌج١ؼبء ٚاٌذّشاء وبْ فطش ػ١ش اٌغشاة ٘ٛ اٌجذ٠ً 

٠ؼبف إٌٝ وً ٘زا أْ فطش .اٌظذٟ ٌّظذس اٌجشٚر١ٕبد ٌٍجغُ

ػ١ش اٌغشاة ٌٗ ِزاق سائغ ٚشٟٙ ٠ٚذخً فٟ ِىٛٔبد ؽٟٙ 

دق أوالد ٚٚججبد وث١شح، ٚرغزؼ١ٓ ثٗ اٌمشٜ اٌغ١بد١خ ٚاٌفٕب

وّىْٛ أعبعٟ ٌٍٛججبد اٌؼب١ٌّخ اٌزٟ ٠زُ رمذ٠ّٙب ٕ٘بن، وّب أْ 

وؼٍف  اعزخذاِِٗب ٠زٍف ِٓ إٔزبج فطش ػ١ش اٌغشاة ٠زُ 

 :ف١ٙبٚشبسن ،  اٌذ١ٛأبد ثخٍطٗ ثجؼغ اٌطؼبَ اٌّخظض ٌٙب

 اٌضساػخٚو١ً و١ٍخ        دس٠خ ِذّذ خ١شٜ      أ.د / 

 ى١ٍخ اٌضساػخثَ اعزبر         ِٕبي وّبي اثٛ إٌجب/  .د

 ِذسط ثى١ٍخ اٌضساػخِذّذ ػجذ اٌّذغٓ ؽٗ    د / .

 

 

 82/7/8102ينٌفيت يٌو  –بزكت انسبع  – االدارة انشراعيت - انشراعت قافهت كهيت 
ِٓ  ب٠ؼّذ فٛي اٌظ٠ٛٚفٛي اٌظ٠ٛب ٚرٕبٌٚذ اٌمبفٍخ ِٛػٛع 

اٌجم١ٌٛبد، ٠ٚؼٛد أطٍٗ إٌٝ ِٕطمخ ششق آع١ب، ٚ٘ٛ ٠ز١ّض 

عؼشٖ، ٚاِزالوٗ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ اٌفٛائذ، ٌٚزٌه فإّٔٗ ثبٔخفبع 

٠ُغزخذَ ػٍٝ ٔطبٍق ٚاعٍغ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌّزجبد، ِٚٓ اٌجذ٠ش 

ّْ ِؼظُ  ّْ رٕبٚي فٛي اٌظ٠ٛب اٌىبًِ ٠ؼّذ ٔبدساً؛ د١ث إ ثبٌزوش أ

األشخبص ٠زٕبٌْٚٛ ِٕزجبرٗ، ِٕٚٙب ص٠ذ اٌظ٠ٛب، أٚ ثشٚر١ٓ 

ثذ٠ٍٍخ ػٓ اٌٍذَٛ اٌظ٠ٛب، أٚ ٠ّىٓ اعزخذاِٗ ٌظٕغ ِٕزجبد 

 :ف١ٙبٚشبسن ، ٚاألٌجبْ

 اٌضساػخٚو١ً و١ٍخ        دس٠خ ِذّذ خ١شٜ      أ.د / 

 ى١ٍخ اٌضساػخثَ اعزبر           اعبِخ ػٍٝ ِذّذ/  .د

 

 

 

 2/7/8102ينٌفيت يٌو  –  شبني انكٌو –جنشًر – انٌحدة انصحيتئىل  انخًزيضقافهت كهيت 
ضروري لتأمٌن رفاهٌة أمر  فٙٛ االعشح رٕظ١ُ ٚرٕبٌٚذ

المرأة واستقاللها، وتقدٌم الدعم فً الوقت نفسه لصحة 

تؤّثر قدرة المرأة على اختٌارها فً أن  .المجتمعات وتنمٌتها

تصبح حامال ووقت حملها تأثٌرا مباشرا على صحتها 
وعافٌتها. وٌتٌح تنظٌم األسرة المجال أمام المباعدة بٌن 

الشابات المعّرضات، بشكل األحمال ومن تأخٌر الحمل لدى 
كبٌر، لمخاطر اإلصابة بمشكالت صحٌة ومخاطر الوفاة جّراء 
الحمل المبّكر، وبإمكان هذا التنظٌم أن ٌحول دون حدوث 
حاالت حمل بٌن النساء األكبر سنا من المعرضات أٌضا لخطر 
متزاٌد، وٌمّكن المرأة الراغبة فً تحدٌد حجم أسرتها من 

  -: ف١ٙب شبسن تحدٌده.

 و١ٍخ اٌزّش٠غ    ٕ٘بء شب١٘ٓد/ .

 و١ٍخ اٌزّش٠غ   اعّبء فش٠ذ د / .

 

 

 

 
  



  

 

 اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

 88/7/8102يٌو   -انشيداء  –مشياطس -انٌحدة انصحيت ئىل  انخًزيضقافهت كهيت 
مستوٌات  انخفاضٌتسبب نقص الحدٌد فً  اٌذذ٠ذ ٔمض ٚرٕبٌٚذ

الهٌموجلوبٌن فً كرات الدم الحمراء. الهٌموجلوبٌن هو البروتٌن 
الذي ٌقوم بنقل األكسجٌن إلى األنسجة داخل الجسم. تعد أنٌمٌا نقص 
الحدٌد من أكثر أنواع األنٌمٌا المنتشرة بٌن الناس وخاصة بٌن 
النساء فً سن اإلنجاب من هذا النوع من األنٌمٌا بسبب الحمل 

تحدث أنٌمٌا الحدٌد عادة بسبب  .والدورة الشهرٌة الكثٌفة والوالدة

ألنه مكون  عدم تناول كمٌات وافرة من األغذٌة الغنٌة بعنصر الحدٌد
أساسً فً صبغ الهٌموجلوبٌن الذي تحمله كرت الدم الحمراء، 
عندما ٌقل إنتاج الهٌموجلوبٌن ال ٌحصل الجسم على حاجته من 

تكون أعراض أنٌمٌا نقص الحدٌد  .األكسجٌن ما ٌؤثر على وظائفه

  -: ف١ٙب شبسن خفٌفة فً بداٌتها وقد ال تكون ملحوظة
  

 و١ٍخ اٌزّش٠غ             ث١ٙجخ جاليد/ .

 و١ٍخ اٌزّش٠غ     اًِ خ١ٍفخد / .

 

 

 

  

 5/7/8102ينٌفيت يٌو   –قٌيسنا –ييج سزاجانطب نقزيت  يٍ كهيت طبيتقافهت 
 اجشٜ اٌىشف اٌطجٟ ػٍٝ ػذد ) 131 ( وشارك فٌها :-

  ػظبَ       ِذّذ ٠غشٜ   د / 

 ثبؽٕخ   ػٍٝ اٌخٌٛٝ    د / 

 ِغبٌه  ِذّذ ػجذ اٌجٛاد          د / 

 

 

 اؽفبي   ِذّٛد ػجذ اٌذ١ّذد /  

 أف ٚارْ  أٛس ػجذ اٌؼبؽٟ            د / 

 ٔفغ١خ ٚػظج١خ   ش١شٞ ع١ٍُ  د / 

 
  

  

 08/7/8102ينٌفيت يٌو   –حال  –  كفز بيخبسيٍ كهيت انطب نقزيت  طبيتقافهت 
 اجشٜ اٌىشف اٌطجٟ ػٍٝ ػذد ) 43 ( وشارك فٌها :-

  ػظبَ  جٙبد ع١ّش   د / 

 ثبؽٕخ  ١٘ثُ سػب    د / 

 ِغبٌه  ِذّٛد ٚ٘جخ          د / 

 

 اؽفبي   ٚالء ػالء   د /  

 أف ٚارْ  ع١ٙش اثٛ شبدٞد / 

 ادّذ            ٔفغ١خ ٚػظج١خ فبؽّخد / 
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 اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

 02/7/8102ينٌفيت يٌو   – ينٌف –  اىل يإسست انزعايت االجخًاعيتيٍ كهيت انطب  طبيتقافهت 
 اجشٜ اٌىشف اٌطجٟ ػٍٝ ػذد ) 44 ( وشارك فٌها :-

  ػظبَ       ػٍٝ فّٙٝ   د / 

 ثبؽٕخ   ِظطفٝ ثىشٜ    د / 

 ِغبٌه  ِظطفٝ فزذٟ          د / 

 

 

 أف ٚارْ    دػبء اٌجضاسد /  

 ٔفغ١خ ٚػظج١خ   ِشٚح خالف   د / 

 

 
 

  

 82/7/8102ينٌفيت يٌو   –انساداث – انطب نقزيت اخلطاطبت يٍ كهيت طبيتقافهت 
 اجشٜ اٌىشف اٌطجٟ ػٍٝ ػذد ) 51 ( وشارك فٌها :-

 اؽفبي   ٘ذ٠ش ٠ذٟد / 

 أف ٚارْ  ادّذ دٍّٝ            د / 

 

 

 

 ِغبٌه  ػجذهللا ػجذ اٌذى١ُ          د /  

 ثبؽٕخ   ا١ِشح ػجذ اٌذ١ّذ    د / 

 
 

  

  

 01/7/8102يٌو   ينٌفيت -طٌخ طنبشا –انٌحدة االجخًاعيت ئىل  االقخصاد املنشيلقافهت كهيت 
االعزٙالن اٌؼذ٠ذ ِٓ فٍزشش١ذ رٕظ١ُ اٌٛلذ ٚرشش١ذ االعزٙالن  ٚرٕبٌٚذ

ِٛاسد اٌطبلخ وبٌّبء  األثٛاة، وبٌزشش١ذ فٟ اعزٙالن

ٚاٌىٙشثبء، ٚاٌزشش١ذ فٟ اعزٙالن األد٠ٚخ، ٚاٌزشش١ذ فٟ 

اعزٙالن اٌغزاء ػجبسح ػٓ االعزٙالن األِثً ٌٍّٛاّد اٌغزائ١ّخ، 

ٚاٌزٛاصْ ٚاالػزذاي فٟ اإلٔفبق ِٓ دْٚ إ٘ذاس، ثٙذف 

اٌّذبفظخ ػٍٝ اٌّٛاّد اٌغزائ١ّخ ٚأْ رىْٛ ِزٛفّشح ٌج١ّغ األفشاد، 

ُّ رشش١ذ االعزٙالن اٌغزائٟ ِٓ خالي ارجبع ِجّٛػخ ِٓ  ٠ٚز

اإلجشاءاد ٚاٌخطؾ اٌٛاػ١خ، ٚاٌزٟ رّٛجٗ اٌفشد ٌٍطش٠مخ األِثً 

ُّجزّغ دٛي أ١ّ٘خ رشش١ذ ث .ٌالعزٙالن ٕشش اٌٛػٟ ث١ٓ أفشاد اٌ

    -: ف١ٙب ٚشبسن ، االعزٙالن اٌغزائٟ،

 االلزظبد إٌّضٌٟو١ٍخ ٚو١ً    خبٌذ ػٍٝ شب١٘ٓ  .د / أ

                                                                      إٌّضٌٟو١ٍخ االلزظبد   ش١ش٠ٓ شّظ اٌذ٠ٓد / .
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 اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

 82/7/8102ينٌفيت يٌو  -حال  –سرقاٌ  – انٌحدة االجخًاعيتقافهت كهيت االقخصاد املنشيل ئىل 

اج جسم كل إنسان للكثٌر من البروتٌنات ٌحتا ٚرٕبٌٚذ
الجسم حٌوٌته ونشاطه وتساعد على  والفٌتامٌنات التً ُتكسب

قٌام الجسم بوظائفه الحٌوٌة ، وللحصول على هذه البروتٌنات 
التً ٌحتاجها الجسم فال بد من الحصول على نظام  والعناصر

تغذٌة صحٌة موفراً جمٌع العناصر األساسٌة التً ٌحتاجها، 
رٌة التً ٌستفاد وٌكمن هذا فً معدل وكمٌة السعرات الحرا

فالتغذٌة الصحٌة تحمً الجسم من األمراض  منها الجسم ،
 وتساعده على الشعور بالراحة واالتزان . ولكً تكون التغذٌة

  صحٌة فٌجب المحافظة على العناصر الغذائٌة الالزمة للجسم
  -: ف١ٙب شبسن ٚ 

 االلزظبد إٌّضٌٟو١ٍخ ٚو١ً              خبٌذ ػٍٝ شب١٘ٓ  .د / أ
 إٌّضٌٟو١ٍخ االلزظبد                 ٘بٌخ طجشٞد / .

 

 

  02/7/8102ينٌفيت يٌو  –شبني انكٌو   –  شربا باص قافهت كهيت  انعهٌو اىل حمطت يياه
 ظً فٟ اٌششة ١ِبٖ جٛدح ِٛػٛع اٌمبفٍخ ٚرٕبٌٚذ

 اٌششة ١ِبٖ ثٕٛػ١خ اٌذٌٚخ لجً ِٓ اٌشذ٠ذ اال٘زّبَ

 ٚثخبطخ اٌؼب١ٌّخ اٌم١بع١خ اٌّؼب١٠ش إٌٝ ثٙب ٚاٌٛطٛي

 ِٓ ٚدشطب اٌؼب١ٌّخ اٌظذخ ِٕظّخ دذدرٙب اٌزٟ

 ٌّٚب ِٛاؽٓ ٌىً ٔظ١ف ِبء وٛة إٔزبج ػٍٝ اٌذٌٚخ

 دؼبسٞ ٚ ٚاجزّبػٟ طذٟ ِشدٚد ِٓ ٌزٌه

  إٌّزجخ ا١ٌّبٖ جٛدح ٌّشالجخ ٌٍّؼبًِ اٌجبٌغخ ٚاأل١ّ٘خ

 -ٚشبسن ف١ٙب :: ف١ٙبٚشبسن 
 وكٌل كلٌة العلوم   النعناعىأ.د/ عالء الدٌن عبدالعزٌز 

 بكلٌة العلوم           أ.د/ عادل عبد الهادى نصار 
 العلوم بكلٌة             أ.د/ عبده سعد الطبل استاذ
 بكلٌة العلوم                أ.د/ محمد عبد هللا حواطة 

 كلٌة العلوم   د / سعٌد محمد الكٌالنً

 

 

 08/7/8102ينٌفيت يٌو  –قٌيسنا – جبريو ئىل  يعيد انكبد انقٌييقافهت 
 لش٠خ اٌٝ  c  ف١شط ػٍٝ ٌٍمؼبء اٌم١ِٛخ اٌذٍّخ اؽبس فٟ

 666 عذت رُ د١ث (  c ف١شط ِٓ خب١ٌخ ثج١شَ )  -  ثج١شَ

  -:ف١ٙب ٚشبسن ػ١ٕخ
 اٌمِٟٛ اٌىجذ ِؼٙذ ػ١ّذ           اٌذا٠ُ ػجذ ٘شبَ / أ.د

 اٌمِٟٛ اٌىجذ ِؼٙذ ٚو١ً                ػضد ع١ّشح / أ.د

 ِؼٙذ اٌىجذ     عبٌٟ ٚد١ذ اٌخؼشٞ د / 

 ِؼٙذ اٌىجذ        ش١ّبء ادّذ جّبيد / 

 

 

 
 
 
 
 

  



  

 

 اداسح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

 01/7/8102ينٌفيت يٌو  –قٌيسنا –قٌيسنا انبهد ئىل  يعيد انكبد انقٌييقافهت 
 لش٠خ اٌٝ  c  ف١شط ػٍٝ ٌٍمؼبء اٌم١ِٛخ اٌذٍّخ اؽبس فٟ

 رُ د١ث c ف١شط ِٓ خب١ٌخ  االوشَ وفش )  -  االوشَ وفش

  -:ف١ٙب ٚشبسن ػ١ٕخ 606 عذت

 ِؼٙذ اٌىجذ    ع١ٕخ ػٍٝ ع١ٍّبْد / 

 ِؼٙذ اٌىجذ  االء ػجذ اٌغٕٝ د / 

 انقافهت 

 

 

  82/7/8102قٌيسنا يٌو  –اىل قزيت شربا خبٌو  انخًزيض ( –انشراعت –يخكايهت يٍ كهياث ) انطب قافهت 
مشاركة من جامعة المنوفٌة أهالً قرٌة شبرا بخوم ما تعنٌة وما 

شهدته جراء وفاة بعض المواطنٌن من لدغات القوارض 
على اجرى الكشف الطبً والثعابٌن فقامت بتنفٌذ القافلة للتوعٌة و

  -:ف١ٙب ٚشبسن( 111) 

  رئٌس قسم الطب الشرعً والسمومصفاء عبد الظاهر  د / .أ
 كلٌة الزراعة  عبد القوى عبد الحكٌم    د / أ.

 و١ٍخ اٌزّش٠غ            طجبح اٌغ١ذ          د / 

 و١ٍخ اٌزّش٠غ             اعّبء اٌغ١ذد / 

 

 
 انقافهت 

  ػظبَ       دبرُ فّٙٝ   د /  

 ثبؽٕخ   سٔب وّبي اٌذ٠ٓ    د / 

 ؽت اعشح   جٙبد فش٠ذ          د / 

 اؽفبي   ا١ِٕخ ػجذ اٌذ١ّذد / 

 ؽت ششػٟ  د / فبؽّخ شؼجبْ 

 ؽت ششػٟ   د / س٠ٙبَ طجذٝ

 طب شرعً  د /امٌرة عبد الحمٌد 

 

 01/7/8102ينٌفيت يٌو  –قٌيسنا –قٌيسنا انبهد ئىل  يعيد انكبد انقٌييقافهت 
 لش٠خ اٌٝ  c  ف١شط ػٍٝ ٌٍمؼبء اٌم١ِٛخ اٌذٍّخ اؽبس فٟ

 رُ د١ث c ف١شط ِٓ خب١ٌخ  االوشَ وفش )  -  االوشَ وفش

  -:ف١ٙب ٚشبسن ػ١ٕخ 026 عذت

 ِؼٙذ اٌىجذ    ش١ّبء ادّذ د / 

 ِؼٙذ اٌىجذ ِشٚح ؽبدْٛ د / 

 انقافهت 
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