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٧/٥/٢٠١٩الیوم العلمي لكلیة الطب االثنین الموافق 



م٥/١١/٢٠١٩الیوم العلمي لكلیة الطب االثنین الموافق 















٢٠١٨-٥-٧الیوم العلمي 

























ندوات عن  

تنفیذھاالطوارئ لألقسام وكیفیة خطة 

)یقطفایة الحر(إستخدام وسائل مكافحة الحریق وكیفیة 

٢٠١٨-٣-١٥حتى  ٢-١٥فى الفترة من 















یوم تنفیذ خطة اإلخالء

 ٢٠١٨-٣-٢٥



























ورشة عمل

٢٠١٨السجل البیئي إبريل 





















إجتماع اللجنة المركزية 

٢٠١٨للنفايات مايو













مكافحة العدوى 

  ىالیوم العلمي لغسیل األيد

٢٠١٨مايو ٢













إجتماع
رؤساء االقسام المعملیة 

٢٠١٨يونیة















عدد األطباءعدد الطالبعدد القوافلالعامم
المشاركين

عدد الحاالت التى
تم فحصها

عدد الحاالت التى  
تم

تحويلها  

٧٦٤١١٩٣٠٦طالب ١٦٦٤م١٢٠١٣

٤٣٥١٣٧طالب ٢٨م٢٢٠١٤
٥١٣٥٦٣١٠٦طالب ٥٢٠م٣٢٠١٥

٢٩١٣٢٨٢٥٨طالب ٤٨م٤٢٠١٦

٧٨٣١٤١٢٦٩طالب ٧٣٨م٥٢٠١٧

حالة ٩٧٦حالة ١٢٥٠٢طبيب ٢٣٨طالب ١٣٨قافلة ٢٠١٧٣٤-٢٠١٣إجمالي 

جامعة أسیوط –كلیة الطب  –القوافل الطبیة 



القوافل الطبیة لعام  
م٢٠١٧

جامعة أسیوط –كلیة الطب  –القوافل الطبیة 



جامعة أسیوط –كلیة الطب  –القوافل الطبیة 

م٢٠١٨القوافل الطبیة لعام 



أسیوط –ساحل سلیم :  المركز/ اسم القرية

م٢٠١٨/ ٣ /١٦: التاريخ

تخصصات ٨: عدد التخصصات الطبیة بالقافلة

أطباء ١٠: عدد األطباء المشاركین بالقافلة

حالة ٢٠٢: عدد المرضى الذين تم فحصھم

حالة ٦: ىعدد المرضى المحولین للمستشفى الجامع

طالبین:  عدد الطالب المشاركین

جامعة أسیوط –كلیة الطب  –القوافل الطبیة 



جامعة أسیوط –كلیة الطب  –القوافل الطبیة 



أسیوط –جحدم :  المركز/ اسم القرية

م٢٠١٨/ ٤ /١٣: التاريخ

تخصصات ٨: عدد التخصصات الطبیة بالقافلة

أطباء ١٠: عدد األطباء المشاركین بالقافلة

حالة ٢٨٥: عدد المرضى الذين تم فحصھم

عدد المرضى المحولین للمستشفى  

الجامعى

حالة ٧: 

طالب ٣: عدد الطالب المشاركین

جامعة أسیوط –كلیة الطب  –القوافل الطبیة 



جامعة أسیوط –كلیة الطب  –القوافل الطبیة 



أسیوط –مركز منفلوط  –بنى رافع :  المركز/ اسم القرية

م٢٠١٨/ ٤ /٢٠: التاريخ

أطباء ٥: عدد األطباء المشاركین بالقافلة

حالة ١٤٦: عدد المرضى الذين تم فحصھم

عدد المرضى المحولین للمستشفى  

الجامعى

حالة ٦: 

طالبان: عدد الطالب المشاركین

جامعة أسیوط –كلیة الطب  –القوافل الطبیة 



جامعة أسیوط –كلیة الطب  –القوافل الطبیة 



أسیوط –مركز منفلوط  –العزية :  المركز/ اسم القرية

م٢٠١٨/ ٤ /٢٧: التاريخ

تخصصات ٤: عدد التخصصات الطبیة بالقافلة

أطباء ٤: عدد األطباء المشاركین بالقافلة

حالة ٣١٦: عدد المرضى الذين تم فحصھم

حالة  -: عىعدد المرضى المحولین للمستشفى الجام

جامعة أسیوط –كلیة الطب  –القوافل الطبیة 



جامعة أسیوط –كلیة الطب  –القوافل الطبیة 



أسیوط  -مركز منفلوط  –جحدم :  المركز/ اسم القرية

م٢٠١٨/ ٥ /٤: التاريخ

تخصصات ٥: عدد التخصصات الطبیة بالقافلة

أطباء ٦: عدد األطباء المشاركین بالقافلة

حالة ١٢٢: عدد المرضى الذين تم فحصھم

حالة -: عىعدد المرضى المحولین للمستشفى الجام

جامعة أسیوط –كلیة الطب  –القوافل الطبیة 



أسیوط –مركز منفلوط  –المندرة :  المركز/ اسم القرية

م٢٠١٨/ ٥ /١١: التاريخ

تخصصات ٥: عدد التخصصات الطبیة بالقافلة

أطباء ٤: عدد األطباء المشاركین بالقافلة

حالة ١٣٨: عدد المرضى الذين تم فحصھم

عدد المرضى المحولین للمستشفى  

الجامعى

حالة  ٣: 

جامعة أسیوط –كلیة الطب  –القوافل الطبیة 



قافلة روتاري



– مركز أبوتیج  -قافلة طبیة الى قرية أألقادمة 
م١٩/٤/٢٠١٩ أسیوطمحافظة 



م٤/٧/٢٠١٩
طبیة لمدینة الخارجة بالوادي الجدید قافلة 



م٥/٧/٢٠١٩
طبیة لقریة باریس بمحافظة الوادي الجدیدقافلة 



١٢/٧/٢٠١٩
طبیة لقریة الحواتكة بمنفلوطقافلة 



أسیوطمحافظة – مركز أبنوب  -قریة شقلقیل 
٢٦/٧/٢٠١٩





































المعارض









المعرض الخیري الذي تنظمھ العالقات العامة بالمدینة 
٩/٣/٢٠١٩-١٩/٢/٢٠١٩الجامعیة للطالبات من 









برنامج اليوم  العلمى الشهرى  السادي عشر  لكلية  الطب 
٥/١١/٢٠١٨يوم األثنني املوافق 

“WorkPlace Related Health Problems

and Workers’ Rights"
"املشاكل الصحية املتعلقة مبكان العمل وحقوق العمال" 







م ٢٦/٦/٢٠١٩الیوم العلمي لكلیة الطب االربعاء الموافق 

•Diabetes Complication ( Awareness Day)
"التوعیة بمضاعفات مرض السكري" 







جامعة أسیوط –كلیة الطب  –القوافل الطبیة 

Thank You


