
This file has been cleaned of potential threats.

 

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page. 



  

 

 اداسج اىقىافو اىَرناٍيح

 

 
 

 رسمىبوانيىىبأصدادىالمشاركونىىمنىالكلواتىوالمستفودون

 

 
 

ى
ى

ىرسمىبوانيىىبأصدادىالمستفودونىفيىكلىتخصص
 

 
 

 

 

 

 

 

0
100
200
300
400
500

كلٌة 
 الزراعة 

كلٌة  كلٌة الطب
 التمرٌض 

كلٌة  كلٌة االداب 
االقتصاد 
 المنزلى 

معهد الكبد 
 القومى

 كلٌة العلوم

1 3 2 
1 2 1 1 

45 

441 

110 

15 
90 

150 

10 

0

500

1000

378 

620 

260 282 310 
111 

287 
105 130 5 



  

 

 اداسج اىقىافو اىَرناٍيح

ىى8102ىوونوةالقوافلىالتيىتمىتنفوذهاىخاللى
تنفيذ خطة القوافل املتكاملة مت تنفيذ القوافل اآلتية من قطاع خدمةة اتتمةو نتنميةة الةيوةة نكليةام ا امخةة امل تلفةة         فيىإطارىى

ىى-:ى( قافلة علي النحو التالي  11حيث مت تنفيذ عدد )  
ىى-كلوةىالتمروضى:

 11/6/8112منوفية يوم  –ذةني الكوم -الراهب   - -قافلة  كلية التمريض إىل الوحدة الصحية   -1

 82/6/8112منوفية يوم  –دنرتيس   –قافلة  كلية التمريض إىل الوحدة الصحية -8

ىى-كلوةىالزراصةىى:
 82/6/8112منوفية يوم  –قويسنا  –قافلة  كلية الزراعة إىل االدارة الزراعية -1

ىى-كلوةىاالقتصادىالمنزليىى:
 18/6/8112منوفية يوم  –ذةني الكوم   -سة تربية الفتيام  قافلة  كلية االقتصاد املنزلي  إىل مؤد  -1

 86/6/8112منوفية يوم  –ذةني الكوم –مجخية اهلالل االمحر  إىل  املنزلي االقتصاد كلية  قافلة  -8

ىى-القوافلىالطبوةىى:
 82/6/8112منوفية يوم  –منوف  -لقرية كمشوش    رةية قافلة-1

  



  

 

 اداسج اىقىافو اىَرناٍيح

 بيان إحصائي بأعداد  انقىافم وأعداد املستفيديه منها 
 8102ىوونوةالتيىتمىتنفوذهاىخاللى

 
ى

ىصددىالمستفودونىصددىالقوافلىالكلوةىىم

  1 كلية الطب 1

  1 كلية الزراعة  2

  2 كلية االقتصاد المنزلي  3

  2 كلية التمريض  4

  6  اإلجمالي

 

 الكلواتىوالمستفودونىرسمىبوانيىىبأصدادىالمشاركونىىمن
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 اداسج اىقىافو اىَرناٍيح

 52/6/5028منىفيت يىو  – قتيسنا – االدارة انزراعيت - انزراعت قافهت كهيت 
 واالّراج اىحُىاٍّ اىزسج اىشاٍُحوذْاوىد اىقافيح ٍىظىع 

ذرأثش إّراجُح اىثشوج اىحُىاُّح واىذاجْح تذسجح مثُشج تَذي 

ذىافش اإلٍناّاخ اىغزائُح مَا وّىػا . وذْقسٌ احرُاجاخ 

اىحُىاُ إىً ّىػُِ هَا اىغزاء اىحافع اىزي َهذف إىً اىحفاظ 

ػيً حُاذه ووصّه )اىؼيُقح اىحافظح( ، واىؼيُقح اإلّراجُح وهً 

َسرخذٍها اىحُىاُ فٍ ذنىَِ اىنَُح اىضائذج ٍِ اىغزاء اىرٍ 

دهِ أو ىحٌ أو ىثِ أو صىف . وٍِ اىعشوسٌ اىرؼشف ػيً 

االحرُاجاخ اىغزائُح ىألّىاع اىحُىاُّح اىَخريفح حُث ذشنو 

اىرغزَح اىضائذج ػِ االحرُاجاخ ػةء اقرصادٌ ػيً اىَشتً فٍ 

حُِ َؤدي اىْقص اىغزائٍ ػِ االحرُاجاخ إىً اّخفاض األداء 

شض اىحُىاّاخ إىً اىؼذَذ ٍِ اىَشامو اىصحُح ، اإلّراجٍ وذرؼ

 :فُهاوشاسك 

 اىضساػحومُو ميُح    دسَح ٍحَذ خُشي      أ.د / 

 نيُح اىضساػحتً اسرار            اساٍح ػيً ٍحَذ/  .د

 ٍذسط تنيُح اىضساػح      اََاُ اتشاهٌُ صذَق د / .

 

 

 22/6/5028منىفيت يىو  –  شبني انكىو – انراهب – انىحدة انصحيتإىل  انتمريضقافهت كهيت 
 وباقًتلعب الممرضة ف اإلغماء مكافحة العدوى وذْاوىد

من  دور هام فً حماٌة المرٌض الصحًاعضاء الفرٌق 

 إصابتهاو  شفائٌة تأخرتؤدى الى  التًاالصابة بالعدوى 

لذا فان النظافة والتطهٌر والتعقٌم من اهم  .بالعجز او المرض

االنشطة الواجب على الممرضة مراعاتها للوقاٌة والحماٌة من 
 والمضاعفات باألمراض إصابتهالتلوث للمرٌض ومنع 

و مكافحة العدوى تخاطب العوامل المرتبطة بانتشار العدوى 
داخل أماكن تقدٌم الرعاٌة الصحٌة )سواًء من مرٌض إلى 

خٍر، أو من المرضى لطاقم العمل بالمستشفٌات، أو مرٌٍض آ
، أو فٌما بٌن أعضاء (العكس من طاقم العمل إلى المرضى

  -: فُها شاسك العمل نفسه طاقم

 ميُح اىرَشَط   فطَح ػثذ اىحسُةد/ .

 ميُح اىرَشَط   اىذَِ ػيُاء حساًد / .

 

 

 52/6/5028يىو   -امشىن –   سنرتيس -انىحدة انصحيت إىل  انتمريضقافهت كهيت 
الزواج المبكر وختان االناث والفحص الذاتً وتناولت القافلة 

الزواج بشكٍل عام ٌقوم على التوافق والود للثدي وااللتهاب ف
واالحترام والحب المتبادل، لٌس بٌن الزوج والزوجة فحسب، 

ة لٌست مقصورة  ٌّ وإنما بٌن عائلتٌهما أٌضاً، ألّن العالقة التوافق
على الشاب والفتاة المقبلٌن على الزواج وحدهم، بل تمتد 

واألصل فً لتشمل األب واألم واإلخوة واألخوات لكٍل منهما، 
ٌّة  ٌّة على الحب والعالقات االجتماع هذه العالقات أن تكون مبن

الراقٌة، لذلك ٌجب أن ٌكون االختٌار دقٌقاً ومناسباً، لتجّنب 
ٌّة، ألّن المشاكل تمس عائلتٌن  الوقوع فً المشاكل المستقبل

كاملتٌن، وتؤّثر فً العالقة بٌنهما، التً قد تؤّدي للقطٌعة 
  -: فٌها شاركث أٌة مشاكل أو انفصال األبدٌة حال حدو

 ميُح اىرَشَط   غادج احَذ حسِد/ .

 ميُح اىرَشَط   سظا احَذ حسِ د / .
 

  

 

 

 

  



  

 

 اداسج اىقىافو اىَرناٍيح

 
 58/6/5028منىفيت يىو   – منىف –  كمشىشانطب نقريت  مه كهيت طبيتقافهت 

 اجشي اىنشف اىطثٍ ػيً ػذد ) 393 ( وشارك فٌها :-
  ػظاً       ٍحَذ ػثُذ   د / 

 تاغْح            هثح مَاه    د / 

 اغفاه    احَذ ػادهد / 

 

 

 ٍساىل  ػثذهللا ػثذ اىحنٌُ          د /  

 غة اسشج    اّشاد اىسُذ د / 

 اّف وارُ  دػاء احَذ              د / 

 نفسٌة وعصبٌة   فاطمة احمد  د / 
 

  

  

 25/6/5028يىو   منىفيت - بشبني  انفتياث مؤسست تربيتإىل  االقتصاد املنزيلقافهت كهيت 
 ،ذْظٌُ اىىقد وذششُذ االسرهالك واىرغزَح اىسيَُح فٍ سٍعاُ  وذْاوىد

هْاك أستؼح ٍؼاَُش   شٍءفٍ سٍعاُ . و ػَىٍاً ػْذٍا ذشَذ اىقُاً تأٌ 

: اىطاقح اىَىجىدج ىذَل ، اىىقد  ماالذٍَجة أُ ذحذد قثو اىقُاً ته و هٍ 

اىَراح ، االوىىَح ، غثُؼُح اىَهَح. و فٍ شهش سٍعاُ ذضداد األٍىس 

و َرساتق اىجَُغ فٍ اىرقشب إىٍ هللا تاىصالج و اىصىً ىزىل   اىشوحاُّح

. و ػادج ال ذجذ وقد ٍراح فٍ اىَساء  األخشيَخريف ذَاٍاً ػِ اىشهىس 

و غاىثاً قذ َنىُ   ىرْاوه اإلفطاس سرؼذاداالفٍ سٍعاُ تسثة  تشٍءىيقُاً 

أو أُ أحذهٌ قاً تذػىذل ػيٍ اإلفطاس . و ذؼقذ  ػضوٍهىذَل اىرخطُػ ىؼَو 

تسثة ذغُش   غُش مافُح ىيقُاً تأٌ ٍهاً  دائَاً تأُ ٍسرىَاخ اىطاقح ىذَل

 ،و ٍا ذحراج إىُه هى ذؼيٌ مُفُح إداسج اىىقد م  َّػ حُاذل اىُىٍٍ . و ىنِ
    -: فُها وشاسك

 االقرصاد اىَْضىٍميُح ومُو    خاىذ ػيً شاهُِ  .د / أ

 

 

 56/6/5028يىو  منىفيت شبني انكىو – اهلالل االمحرمجعيت إىل  االقتصاد املنزيلقافهت كهيت 
اج جسم كل إنسان للكثٌر من البروتٌنات ٌحتا وذْاوىد

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
  -: فُها شاسك و 

 االقرصاد اىَْضىٍميُح ومُو              خاىذ ػيً شاهُِ  .د / أ
 اىَْضىٍميُح االقرصاد   ٍشوج صالح سؼادجد / .
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