القوافل الطبية التي تمت خالل العام الجامعي 6102/6102
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 -1القافلة الطبية اليت توجهت إىل اجلبل االصفر مركز اخلانكة يوو االننيوا ااوافو 9112/8/92
وشووا ف فيهووا مووأع مووه ئم وواد يي ووة اليووأ يل وماوواونيهش يكليووة الطو الب وور وكوواإ إيلوواد مووأع
ح وواالل الك و و  211حال ووة وم محت وول طالي وول بيو وة م ووأع  01حال ووة ووحته ح وواالل الك و و
(فووسوا الكبووأ الويوواى ( و

 -طاليوول نةووبة الةووكر م الووأ  -طاليوول نةووبة اهليحتوجلووويا م

الأ  -ورمة الس وي  -طاليول البوو  -طاليول الوزا) و وم طويول موأع موه االواالل الجوراد
محتلي ووال جراحي ووة وف وص ووال اىل مةي ووفيال جاما ووة ينيه ووا و طوي وول ح وواالل لاحت وول ئش وواال
ومحتول موأع  53قورا مو ع ملو نفقوة الأولوة

مبةي فيال جاماة ينيها وااةي فيال االخور

وكاإ إيلاد اليذاكر اانيصرفة مه ئعوية القافلة  211تذكرةو
 -9القافل ووة الطبي ووة الي(صص ووية ( قلو و اال ف ووا

اأ ووة ناص وور االمأاعي ووة يني ووا يبنيه ووا ي ووو ا نني ووا

 9112/2/92وشووا ف فيهووا مووأع مووه ئم وواد يي ووة اليووأ يل وماوواونيهش يقةووش اال فووا يكليووة
الط و الب وور وكوواإ إيلوواد مووأع حوواالل الك و  531حالووة وم طويوول مووأع مووه االوواالل
الجراد ف وصال ومحتل ال ) اىل مةي فيال جاماة ينيها
 -5القافلووة الطبيووة الي(صصووية ( قلو اال فووا

اأ ووة االمووا احتووأ مبووأ االييأاىيووة اا ووسكة يبنيهووا

يووو االنني ووا  9112/11/5وش ووا ف فيهووا م ووأع م ووه ئم وواد يي ووة الي ووأ يل وما وواونيهش يقة ووش
اال فووا يكليووة الطو الب وور وكوواإ إيلوواد مووأع حوواالل الك و  211حالووة وم طويوول مووأع
مه االاالل الجراد ف وصال ومحتل ال ) اىل قةش ا فا مبةي فيال جاماة ينيهاو
 -0شووا كت كليووة اليحتو وريل

القافلووة الطبي ووة مووه الك و اابك وور مووه ئمو ورا

القل و الروماتزمي ووة

لط ب ااأا ا للاوا اجلواما  9112 / 9112يرمايوة الةويأ ا ويال الوأكيو  /ناىو

ىويل

اجلاماة ل وإ خأمة اجمليحتع وتنيحتية البي ة ووكيل كلية الط ل و وإ خأموة اجمليحتوع وتنيحتيوة البي وة
وقأ اشسف كول موه (ع/حواص مصوطف موأ ا يقةوش ألوريل ا فوا

ع/ئمينيوة مبوأالرا)م موأ ا

يقةش ألريل ص ة اجمليحتع ع/مأحية حةه مأ ا يقةش ألريل ا فا

ع/عماد احتوأ صوب

مأ ا يقةوش ألوريل صو ة اجمليحتوع ع/يوأ مبوأم مر و موأ ا يقةوش ألوريل صو ة اجمليحتوع
وللووي يووو اخلحتوويل  9112 /2/92وا ننيووا ااوافو  9112/ 11 / 5وقوواموا يطمطوواد ع وا
تثقيفية مه كيفية الوقاية مه ئمرا

القل الروماتزمية لط ب ااأا او
1

 -3القافلووة الطبيووة الوويت توجهووت إىل مأ ووة الووأكيو  /ئمحووأ )ويوول الييريبيووة يبنيهووا يووو الث نوواد ااوافو
 9112/19/15طووت اشوراس اال وويال الووأكيو  /ايوراييش احتووأ اجو  -وكيوول الكليووة ل و وإ
خأم ووة اجمليحت ووع وتنيحتي ووة البي ووة وش ووا ف فيه ووا م ووأع م ووه ئم وواد يي ووة الي ووأ يل وما وواونيهش يقة ووش
(ا فا –

وجراحوة الاوا – االنو وااللإ واالنييورة يكليوة الطو الب ور يالياواوإ موع

كلية اليحتريل ومأيرية السيية والياليشو
يياإ ياالاالل اليت م الك

مليها و
اال و و و و و و و و و ووش

القةو و و و و و ووش

ع /اماىن احتأ احتأ مل

اال فا

مأع حاالل الك
 911ال

ع /امياإ صز امحأ امحأ
الكي اس كةل وحو الاا
وجراحة الاا

ع  /يها مبأم حامأ

 511ال

ع /ميىن مصا ا

 911ال

ع /ينيأ جوعة كامل
ع /هن الةيأ كي ىن
ع /اميه مبأالاا احتأ

االن وااللإ واالنييرة

ع /ام

 911ال

نيطاو

ومه كلية اليحتريل ( اليومية الص ية :
-

ئوع  /ينياد مبأاجلواع مبأاجمليأ

-

ئوع /اييةا احتأ مبأالاا

وكاإ إيلاد مأع حاالل الك

وكيل كلية اليحتريل خلأمة اجمليحتع وتنيحتية البي ة
ىيل قةش ألريل ص ة جميحتع

 211حالة وم طويل مأع مه االاالل الجراد ف وصالو

 -2القافلة الطبية الويت توجهوت إىل قريوة يلقول /مركوز قليووب يوو ا حوأ ااوافو  9112/1/92طوت
اشوراس اال وويال الووأكيو  /ايوراييش احتووأ اجو  -وكيوول الكليووة ل و وإ خأمووة اجمليحتووع وتنيحتيووة البي ووة
وم ووا كة م ووأع م ووه ئم وواد يي ووة الي ووأ يل وما وواونيهش يكلي ووة الطو و الب وور

وم ووا كة ال ووركة

القاي ة ايا ال رب وكلية اليحتريلو
يياإ ياالاالل اليت م الك
القةو و و و و و ووش

مليها و
اال و و و و و و و و و ووش
2

مأع حاالل الك

اال فا

ع /امحأ في

151

مبأالغفا

ع /امياإ خالأ جوعة
جراحة الاظ و و و و ووا
وجراحة الايوإ

ع /امحأ ايأ عياب

112

ع /اير كامل مليوة

113

ع /امحأ احتأ محوع
االن وااللإ واالنييرة
االمرا

البا نية

ع /امحأ يلاة

111

ع /محترو حة م

193

ع /ام خالأ خليل
النيةاد واليوليأ

23

ع /احتأ كحتا ااني
ع /محتر خالأ ناصر مل

ئمرا

جلأية وتنيا لية

اجلراحة الاامة

ايأ

191

ع /منيا

ع /ايهاب اروا مراىب

33

ع /احتأ خس الةيأ
الي اليل الطبية
ا مرا

الصأ ية

ااةالي البولية

ع /خالأ احتأ البا)
ع /فا حتة جمأ

 38حالة ( حته االاالل الك

فات

09

ع /كرمي احتأ مبأاالليش

53

ع /امحأ ياشش
امرا

الكبأ واجلها) اهل حت

ع /امحأ ايراييش صقر
ع /مىن مبأالاظيش ايراييش
ع /ا

نصر الأيه

ومه قةش الص ة الاامة :
ع  /شيحتاد يلا احتأ

ع /م جمأ انو

 ومه الصياعله :ع /اينياا مةاأ

ع /هنا الةيأ مامر

 ومه كلية اليحتريل :ع /ها احتأ مبأالازيز

ع /امينيه مبأالرا)م
3

30

ع /عماد احتأ صب

ع /مىن مبأم مبأاار

ع /شا في

ع /امل مبأالازيز مبأالة

احتأ جاب م

 ومه االمه  :ئ  /ا امه مبأالقاع احتأ ومه وحأة الينيحتية ال املة : -ئ  /احتأ حةه مبأاالفيظ

 -اميه احتأ منيس

 ومه قةش البانولوجيا االكلينييكية : اال يال  /مرفة امحأ نو الأيه ( فىن ماحتل اال يال  /امحأ ايراييش ( فىن ماحتل اال يالة  /عماد احتأ ( ألريل 221 :حالة

إيلاد مأع حاالل الك

وم محتل طاليل بية مأع  38حالة حته حاالل الك
(فسا الكبأ الوياى (

و

 -طاليل نةوبة الةوكر م الوأ  -طاليول نةوبة اهليحتوجلوويا م الوأ

 رمة الس ي  -طاليل البو  -طاليل الزا) ووم طويوول مووأع مووه االوواالل الجووراد محتليووال جراحيووة وف وصووال اىل مةي ووفيال جاماووة ينيهووا
وطويل حاالل لاحتل ئشاال مبةي فيال جاماة ينيها وااةي فيال االخور
مل نفقة الأولة لبال االاالل و
إيلاد اليذاكر اانيصرفة مه ئعوية القافلة  221 :تذكرة جماناو

4

ومحتول قورا مو ع

5

6

 -2القافلة الطبيوة الويت توجهوت إىل قريوة مورب الاطيوال  -مركوز اينيووب  /ا ويوو يوو اجلحتاوه ااوافو
 9112/9/ 12طت اشراس اال يال الأكيو  /ايراييش احتأ اج  -وكيل الكليوة ل و وإ خأموة
اجمليحتع وتنيحتية البي ة وشا ف فيها مأع مه ئم اد يي وة اليوأ يل وماواونيهش يكليوة الطو الب ور
وياليااوإ مع و)ا ة الص ة يا يوو وجاماة ا يوو
يياإ ياالاالل اليت م الك

وكلية اليحتريل و

مليها و
اال و و و و و و و و و ووش

القةو و و و و و ووش
اال فا

ع /امحأ في
ع /مل

جراحة الاظ و و و و ووا
وجراحة الايوإ
االن وااللإ واالنييرة

مبأالغفا

مأع حاالل الك
113

ام

ع /شري مبأاانياش

111

ع /احتأ يلا

198

ع /م د مبأالةحتيع

21

ع /احتأ جوعة النيحتل
االمرا

البا نية

ع /مأحت الاحتاو

113

ع /محاع جناص
النيةاد واليوليأ
ئمرا

جلأية وتنيا لية

ع /محتر خالأ ناصر مل

02

ع /مصا مقل

111

ع /امحأ حامأ
اجلراحة الاامة

ع /احتأ مبأاانياش الةيأ

الي اليل الطبية

ع /ايراييش اج

58
 58حالة ( حته االاالل
الك

امرا

الكبأ واجلها) اهل حت

ع /امحأ ص ص اجلزا
ع /امحأ احتأ مبأااوىل

 ومه قةش البانولوجيا االكلينييكية : -اال يال  /امحأ مبأالغىن الةيأ

( فىن ماحتل

 -اال يال  /فهيش فات فهيش

( ألريو و و و و وول
7

30

 230 :حالة

وكاإ إيلاد مأع حاالل الك

-

وم محتوول طاليوول بيووة مووأع  58حالووة ووحته حوواالل الك و (فووسا الكبووأ الويوواى ( و

طاليوول نةووبة الةووكر م الووأ  -طاليوول نةووبة اهليحتوجلووويا م الووأ  -وورمة الس ووي  -طاليوول
البو  -طاليل الزا) و إيلاد اليذاكر اانيصرفة مه ئعوية القافلة  230 :تذكرة جماناو
-8

إ ا فااليوال ا وبوا القليحتو االواع م ور خلأموة اجمليحتوع ومحايوة البي وة ااماوة ينيهوا

الفوسة

مووه  19-2ئيريوول  9112توجهووت القافلووة الطبيووة طووت مايووة ئوع /الةوويأ يو و القا و -
ىيل اجلاماوة و ئوع /يلوا احاميول  -ناىو
قوور ( الق ووي

ىويل اجلاماوة ل و وإ خأموة اجمليحتوع وتنيحتيوة البي وة إىل

– وونيأييل – الووأير – ال ووقر ويطش وراس ئوع /اي وراييش احتووأ اج و  -وكيوول

الكلية ل وإ خأمة اجمليحتع وتنيحتية البي وة وموأع موه ئم واد يي وة اليوأ يل وماواونيهش يكليوة الطو
الب ر

وكاإ يياهنا كالياد :

 -إيلوواد مووأع االوواالل يقريووة الق ووي

 /مركووز شووبا القنيووا ر يووو ا حووأ ااواف و : 9112/0/2

 1111حالةو
 إيلواد مووأع االوواالل يقريووة وونيأييل  /مركوز القنيووا ر اخلسيووة يووو ا ننيووا ااوافو : 9112/0/11 1911حالة و
 إيلاد مأع االاالل يقرية الأير  /مركز وخ يو الث ناد ااواف  231 :9112/0/11حالة و إيلوواد مووأع االوواالل يقريووة ال ووقر  /مركووز كفوور شووكر يووو ا ياوواد ااوافو 231 :9112/0/19حالة و
 -إيلاد حاالل

 289حالة

ا فا :

 إيلاد حاالل جراحة الاظا : -إيلاد حاالل

 022حالة
 982حالة

وجراحة الايوإ :

 إيلاد حاالل االن وااللإ واالنييرة : -إيلاد حاالل ئمرا

 029حالة

البا نية :

 020حالة

 -إيلاد حاالل النيةاد واليوليأ :

 520حالة

 -إيلاد حاالل ا مرا

اجللأية والينيا لية  399 :حالة

 إيلاد حاالل اجلراحة الاامة : -إيلاد الي اليل الطبية :

 190حالة
 931حالة حته حاالل الك
8

 132حالة

 إيلاد حاالل الكبأ : إيلاد حاالل ااةالي البولية : -إيلاد حاالل

 102حالة

ا فا  289 :حالة

إيلاد مأع االاالل اليت م الك

مليها خ

ا بوا القليحت االاع م ر  5211 :حالةو

 -2ينيووادال مل و توجيهووال ئو ع /الةوويأ يو و القا و ىوويل اجلاماووة ي وورو ة توجووه قافلووة إىل مأينيووة
الابووو و يطش وراس ئو ع /يلووا إحاميوول ناى و ىوويل اجلاماووة ل و وإ خأمووة اجمليحتووع وتنيحتيووة البي ووة
يووم الث نوواد  9112/3/12ا ياواد  9112/3/12إىل مأينيووة الابووو توجهوت القافلووة الطبيووة
مووه جاماووة ينيهووا إىل مأينيووة الابووو يووو ا ياوواد  9112/3/12حب ووو ئوع/إي وراييش اج و  -وكيوول
كليووة الط و الب وور ل و وإ خأمووة اجمليحتووع وتنيحتيووة البي ووة ومنية و القافلووة وم الك و مل و مووأع
( 1111حالووة بيووة مووه يليووع الي(صصووال وم تو)يووع الا و ع ياجملوواإ وقووأ تووايع ن وواو القافلووة
ىوويل اجلاماووة ل و وإ خأمووة اجمليحتووع وتنيحتيووة البي ووة وكووذا ئوع/

ياال ووو ئوع/يلووا إحاميوول – ناىو

كرمي شواإ– ااة و مه إن ادال اجلاماة يوالابو وقوأ قوا يزيوا ة القافلوة ااهنيأا/ئمحوأ محتوراإ
ئمحووأ محتوراإ – ىوويل جهووا) ااأينيووة وااهنيووأا/ماع مبووأ الازيووز – ناىو
ينيوواف تاوواوإ كاموول مووه الووأكيو /

ىوويل اجلهووا) وقووأ كوواإ

ووا – مووأير الوحوأة الصو يةو يووذا وقووأ م توووفس ا عويووة ال )مووة

لل وواالل الوويت م الك و مليهووا وم التفووام مووع جهووا) ااأينيووة مل و تك ورا مثوول يووذ القوافوول
ااةيقبل القري و

يياإ ياالاالل اليت م الك

مليها-:
مأع حاالل الك

الي(صص

9

البا نية

103

الكبأ

83

الرمأ

123

ا ن وا لإ

121

اجللأية

101

النيةاد واليوليأ

103

ا فا

123

اجلراحة

83

اليل و و ووال و

1111

وم محتل طاليل بية لاأع(  31حالة حته حاالل الك

11

و

11

12

 -11طت ماية ماواد اوع /ىويل اجلاماوة وماواد اوع /ناىو

ىويل اجلاماوة ل و وإ خأموة اجمليحتوع

وتنيحتيووة البي ووة وماوواد محتيووأ كليووه اليحت وريل ا و ع /يويووأا صوواعم شووا كت كليووة اليحت وريل م
القافلووة اايوجه وة مووه جاماووة ينيهووا للابووو يووو الث نوواد ااواف و  9112 /3/12ممثلووة م وكيوول
الكلية ل وإ خأمة اجمليحتوع وتنيحتيوة البي وة الوأكيو ة ينيواد مبوأ اجلوواع موه ئم واد يي وة اليوأ يل
وما واونيهش و و ب المييووا) الووذ قوواموا ييثقي و الاوواملا مبركووز ال ووباب يووالابو مووه ئموورا
القل والوقاية منيها ومنط االياة الص

ومكاف ة الاأو و

13

