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لموضوعات الرئیسیة ا

افتتاحیة

بقلم مسئول

 افتتاح عیادة الصحة

داخل العدد

2 مكتبة المعھد

2 مكتبة المعھد

2 بقلم مسئول 

2 حكمة العدد

3 المركز اإلعالمي

3 القافلة الصحیة سیوه 
2010

4 العیادة الصحیة 
المتكاملة 

:الرؤیة 

ات 
لسیاسات وممارسات تعزز صحة المجتمع على المستویین المحلى والعالمي

:الرسالة 

ء 
:السیما الفئات األكثر  تأثرا وذلك من خالل برامج متعددة  التخصصات  تتضمن-بصحة األفراد واألسر والمتجمعات 

 التعلیم والتدریب عال الجودة ،المرتبط بالمجتمع ،والمتمیز باالبتكار والتفاعل وتعدد التخصصات

 البحث العلمي المرتبط  بمشاكل المجتمع الصحیة والبیئیة ،والذى تترجم نتائجھ  لسیاسات وتدخالت لصحة المجتمع


ذات العالقة بالصحة والبیئة 

 تقدیم الخدمات المجتمعیة ،واإلستشارات التي تسمح بتبادل المعرفة والخبرات على المستویات المحلیة والوطنیة  الدولیة.

مصطفى مراد/د.أ
عمید المعھد

. وعلومھا

عامة إضافة الستحداث وتجدید ألجھزة المعامل وأجھزة قاعات التدریس 
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المكتبة 


أ



التي یعقدھا المعھد كما یتم التواصل في أماكن المستفیدین

2ص فحة   

الخدمات التي تقدمھا مكتبة المعھد

” الباحثین-طالب الدراسات العلیا-أعضاء ھیئة التدریس “

.لتسھیل عملیة استرجاع المعلومات...) الموضوع-العنوان-المؤلف(

لیست السعادة في أن تعمل ما تحب ولكن أن تحب  ما تعملھ فالمرء ال یدرك دائما ما یحبھ

لخ وذلك ...  ا

( ،وذلك مثل الحمالت التي قام بھا المعھد لمكافحة 

-—-H1N1

  (......

.اكبر عدد یمكن من فئات المجتمع
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/  األستاذ الدكتور

والخدمات التكنولوجیة

العیادات التي توفرت من خالل القافلة ألھالي سیوه 

 عیادة األنف واألذن

  القلب / عیادة الباطنة

 عیادة األمراض الجلدیة

 عیادة التغذیة

 عیادة الصحة النفسیة

 عیادة السمعیات

ومن خالل المترددین على ھذه العیادة تبین أن األمراض 

:األكثر شیوعاً ھي 

 أمراض الجھاز النفسي

التھابات األنف واألذن والحنجرة

األمراض المعدیة

 األمراض الجلدیة

 سوء التغذیة

3-—

رؤیة المركز 

القادمة بما یتناسب مع كونھ صرحاً تعلیمیاً فریداً 

رسالة المركز

المحلیة أو اإلقلیمیة أو العالمیة المختصة بھذا الشأن 

ھذا التكامل من خالل 

 اإلعالم

 المعلومات

خدمة عالیة المستوى

مركز اإلعالم والمعلومات

2010القافلة الصحیة الثانیة إلى واحة سیوة نظم المعھد 

تحت رعایة 

رئیس جامعة اإلسكندریة -ھند حنفي/ د.أ

محافظ مطروح-أحمد حسین مصطفى . /  ح.والسید اللواء أ

عمید المعھد-مصطفى مراد/ د.وتحت رئاسة أ

التخصصات الطبیبة المختلفة والتخصصات األخرى والمتعلقة 
بالصحة العامة 

وقد تم من خالل القافلة 

تقییم الوضع الصحي ألھالي الواحة



والزراعي وتلوث الھواء 


والمجتمع


ونقاط الضعف ونقاط القوة فیھ 


وتحدید أسبابھا وكیفیة التغلب علیھا 



لتلك المؤسسات 

 تأثیر العوامل النفسیة المختلفة على أفراد األسرة

القافلة الصحیة سیوة



اإلسكندریة-جمھوریة مصر العربیة : العنوان 
الحضرة -طریق الحریة 165:

03-4285499: رقم التلیفون 
03-4288436: رقم الفاكس

: البرید اإللكتروني

maic@hiph-egypt.net

جامعة اإلسكندریة 
المعھد العالي للصحة العامة

افتتاح 

دورھا یتعدى الخدمات الصحیة إلى توفیر الوعي والثقافة  الصحیة وتدریب كوادر 

المختلفة المتوفرة بالعیادة 



Website
www.hiph-egypt.net



9581601: تلیفون-طریق الحریة 165-المعھد العالي للصحة العامة :عنوان العیادة 
health.clinic@hiph-egypt.net:  البرید اإللكتروني 



:رئیس التحریر

مصطفى مراد / د.أ
عمید المعھد

:سكرتیر التحریر
محمد البراوي/ د.أ

”خدمة  المجتمع“وكیل المعھد 

:إشراف
أشرف وھدان /دكتور

مدیر مركز اإلعالم والمعلومات

:فریق اإلشراف واإلعداد
مركز اإلعالم والمعلومات 

نورھان الصبان
 حسن فؤاد
محمد فتحي

:فریق التحریر
آیات عاشور
دعاء توفیق
محمد فخري
یاسمین
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الوقائي والتدریبي والصحي 
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