
ت للعُاداث املخىللت لعام  0202الاحصائُت السىٍى

 حملت صحُت( 75) املشأة املخىللت  صحتأ. عُادة 

ا البىذ الشكم  الاحصائُت سىٍى

 47767 املخىللت الاجماليصحت املشأة  عُادةعذد املسخفُذًً مً خذماث  1

 4753 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي العسكشي  2

 7653 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي املذوي 3

 0376 عذد املشاجعین غیر املؤمىین 4

 4444 سدهین الا  عذد املشاجعین غیر 5

 4554 عذد املشاجعین عُادة طب الاسشة بالغین واطفال  6

 0227 عذد املشاجعین املصابین باالمشاض املضمىه  7

 0447 عذد مشاجعاث عُادة اليسائُت )امشاض وسائُه ( 8

اساث عُادة الصحت الاهجابُت )سعاًت املشأة اثىاء الحمل( 9  740 عذد ٍص

اساث عُادة الصحت الاهجابُت )سعاًت املشأة ما بعذ الىالده ( 10  67 عذد ٍص

  املسخفُذًً مً مشىسة جىظُم الاسشة والخثلُف الصحيعذد  11

 العُاده املخىلله مً خالل 

اساث املنزلُه   مً خالل الٍض

3706 

7565 

4274 

شي لسشطان الثذي 12  352 عذد  املشاجعاث اللىاحي ساجعً الجشاء الفحص السٍش

لهم الى املسدشفى الجشاء صىسة املامىغشام 13  004 عذد املشاجعاث اللىاحي جم جحٍى

 0573 فحصىا مسخىي كثافت العظم  عذد املشاجعین  الزًً 14

 300 عذد املشاجعین املصابین بهشاشت عظم 15

 702 عذد املشاجعین املصابین بلُىهه عظم  16

ه 17  352 عذد املشاجعین الزًً حصلىا على خذمت  فحىصاث مخبًر

 065 .ديسيلتر/غرام44عذد املصابین املصابین بفلش الذم اكل مً  18

 4524 سنه 47عذد الاطفال الزًً ساجعىا عُادة طب الاسشه وكاهذ اعماسهم  جلل عً  19

 حملت صحُت( 34)ب. عُادة العُىن املخىللت 

ا البىذ الشكم  الاحصائُت سىٍى

 3254 عذد املسخفُذًً مً خذماث العُادة املخىللت 1

  0537 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي العسكشي  2

 4764 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي املذوي 3

 4054 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین 4

 475 عذد املشاجعین املحىلین الجشاء فحىصاث مخلذمه 5

  40 عذد  املشاجعین املحىلین الجشاء عملُاث جشاحُت للعین   6

 4077 عذد الىظاساث التي جم صشفها للمسخفُذًً 7



 

 0202الشبعُت للعُاداث املخىللت لعام  الاحصائُت 

 الشبع الاول:  .4

خ  الاحصائُت الشبعُت البىذ  اكان امل الخاٍس

كاهىن /46

 0202/الثاوي

  السبذ 

مشكض صحي الجىاسشة 

 /لىاء الشىهت الجىىبُت

 35  عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة العُىن(

 55 الخامین الصحي العسكشي عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق 

 45 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي املذوي

 5 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین

ت لهمجم  زًًال املشاجعینعذد   07 صشف أدٍو

 0202/كاهىن الثاوي/6

 الثالثاء

كلُت الخذماث الطبُت 

 امللكُت / محافظت عمان 

 430  مً الحملت )عُادة العُىن( عذد املسخفُذًً

 430 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي العسكشي 

 -- عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي املذوي

 -- عذد املشاجعین الغیر مؤمىین

ت لهمجم  زًًال املشاجعینعذد   50 صشف أدٍو

 

 الشبع الثاوي: .0

خ  الاحصائُت الشبعُت البىذ  اكان امل الخاٍس

07-

شان/03  0202/حٍض

 الاسبعاء +الخمِس 

ت التربُت والخعلُم   مذًٍش

 / لىاء سحاب

 70  عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة العُىن(

 37 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي العسكشي 

 52 الصحي املذوي عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین

 6 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین

 42 عذد الىظاساث التي جم صشفها للمسخفُذًً

شان  07-52  0202حٍض

 الاثىین +الثالثاء

مجلس محلي الفُصلُت 

 / لىاء املىكش

 442  عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة العُىن(

 77 الصحي العسكشي  عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین

 50 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي املذوي

 07 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین

 37 عذد الىظاساث التي جم صشفها للمسخفُذًً

 

 



 الشبع الثالث .5

خ  الاحصائُت الشبعُت البىذ املاكان الخاٍس

 0202جمىص  /40-47

 الاحذ +الاثىین +الثالثاء

اللُاده العامت لللىاث 

 عمانمحافظت املسلحت / 

 025  عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة العُىن(

 025 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي العسكشي 

 2 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي املذوي

 2 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین

 442 عذد الىظاساث التي جم صشفها للمسخفُذًً

 0202جمىص  00-05

 الاسبعاء +الخمِس 

مشكض الامیره بسمت للخىمُت 

الاجخماعُت / لىاء الشىهه 

 الجىىبُت

 72  عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة العُىن(

 53 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي العسكشي 

 52 املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي املذويعذد 

 03 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین

 32 عذد الىظاساث التي جم صشفها للمسخفُذًً

 0202جمىص  05-07

+ الاثىین +الثالثاء

 الاسبعاء

مشكض الشائذ الشهُذ طُف 

 هللا الهباهبه

مذسست عاجاكا الاساسُت 

محافظت /  /وادي مىس ى

 معان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4423 عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة صحت املشأة( 

 552 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخأمین الصحي العسكشي  

 077 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخأمین الصحي املذوي 

 544 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین  

 452 عذد املشاجعین الغیر اسدهُین  

عذد املسخفُذًً مً مشىسة جىظُم الاسشة و الخثلُف الصحي و   

اساث املنزلُه  الٍض

435 

اساث عُادة الصحت الاهجابُت )سعاًت املشأة اثىاء الحمل(   52 عذد ٍص

اساث عُادة الصحت الاهجابُت )سعاًت املشأة بعذ الىالده (  4 عذد ٍص

اساث عُادة اليسائُه   52 عذد ٍص

اساث طب الاسشة   524 عذد ٍص

 072  عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة العُىن(

 442 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي العسكشي 

 42 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي املذوي

 52 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین

 63 صشفها للمسخفُذًًعذد الىظاساث التي جم 



 0202/اب/ 42-40

+ الثالثاء+الاثىین 

  الاسبعاء

 مشكض صحي اًال الحكىمي

مشكض الحسُيُه العسكشي/ 

 معانمحافظت 

 732 عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة صحت املشأة(

 502 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخأمین الصحي العسكشي  

 573 املىخفعین مً صىذوق الخأمین الصحي املذويعذد املشاجعین 

 452 عذد املشاجعین غیر املؤمىین

 43 عذد املشاجعین غیر الاسدهُین

عذد املسخفُذًً مً مشىسة جىظُم الاسشة و الخثلُف الصحي و  

اساث املنزلُه  الٍض

450 

اساث عُادة الصحت الاهجابُت )سعاًت املشأة اثىاء الحمل(   05 عذد ٍص

اساث عُادة الصحت الاهجابُت )سعاًت املشأة بعذ الىالده (  2 عذد ٍص

اساث عُادة اليسائُه   422 عذد ٍص

اساث طب الاسشة  473 عذد ٍص

 462  عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة العُىن(

 43 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي العسكشي 

 73 املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي املذويعذد 

 52 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین

 53 عذد الىظاساث التي جم صشفها للمسخفُذًً

 0202/اب /44-02

 +الاحذ+الاثىین 

+  الاسبعاء+ الثالثاء

 الخمِس

ت  جمعُت دسب الخیر الخیًر

 /الثيُت .

ت  جمعُت املضاس الخیًر

جمعُت سُذاث مذًً 

ه .  الخیًر

 جمعُت شاباث بخیر /

 الكشكمحافظت 

 0022 عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة صحت املشأة( 

 662 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخأمین الصحي العسكشي  

 502 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخأمین الصحي املذوي 

 722 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین  

 022 عذد املشاجعین الغیر اسدهُین  

عذد املسخفُذًً مً مشىسة جىظُم الاسشة و الخثلُف الصحي و   

اساث املنزلُه  الٍض

636 

اساث عُادة الصحت الاهجابُت )سعاًت املشأة اثىاء الحمل(   65 عذد ٍص

اساث عُادة الصحت الاهجابُت )سعاًت املشأة بعذ الىالده (  2 عذد ٍص

اساث عُادة اليسائُه   522 عذد ٍص

اساث طب الاسشة   733 عذد ٍص

 340  عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة العُىن(

 465 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي العسكشي 

 435 املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي املذويعذد املشاجعین 

 450 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین

 432 عذد الىظاساث التي جم صشفها للمسخفُذًً

 0202/اب /05-05

 +الاحذ+الاثىین 

+  الاسبعاء+ الثالثاء

 الخمِس

 مشكض الامیره بسمت /الحسا.

جمعُت سُذاث جشف 

ت ش الخیًر  الذساَو

ت  مذسست بصیرا الثاهٍى

 للبىاث

 4642 عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة صحت املشأة( 

 402 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخأمین الصحي العسكشي  

 375 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخأمین الصحي املذوي 

 770 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین  

 024 عذد املشاجعین الغیر اسدهُین  



مشكض الاًىاء لزوي 

الاحخُاجاث الخاصت 

 /العُص

 ولي/مشكض صحي عُمت الا 

 تالطفُل محافظت 

 

عذد املسخفُذًً مً مشىسة جىظُم الاسشة و الخثلُف الصحي و   

اساث املنزلُه  الٍض

402 

اساث عُادة الصحت الاهجابُت )سعاًت املشأة اثىاء الحمل(   474 عذد ٍص

اساث عُادة   2 بعذ الىالده ( الصحت الاهجابُت )سعاًت املشأة عذد ٍص

اساث عُادة اليسائُه   522 عذد ٍص

اساث طب الاسشة   477 عذد ٍص

 702  عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة العُىن(

 445 املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي العسكشي عذد 

 437 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي املذوي

 435 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین

 402 عذد الىظاساث التي جم صشفها للمسخفُذًً

45-44/7 /0202 

+ الاثىین+الاحذ

 الاسبعاء+ الثالثاء

0202 

مشكض الامیرة بسمت للخىمُت 

 القويرة /الاجخماعُت 

مشكض الامیرة بسمت للخىمُت 

 قرية الحميمة/الاجخماعُت 

مشكض الامیرة بسمت للخىمُت  

دبة  قرية  /الاجخماعُت

 حانوت 

مشكض الامیرة بسمت للخىمُت 

 الراشدية/ رية ق /الاجخماعُت

 العلبتمحافظت 

 0744 مً الحملت )عُادة صحت املشأة(  عذد املسخفُذًً

 4206 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخأمین الصحي العسكشي  

 675 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخأمین الصحي املذوي 

 577 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین  

 470 عذد املشاجعین الغیر اسدهُین  

عذد املسخفُذًً مً مشىسة جىظُم الاسشة و الخثلُف الصحي و   

اساث املنزلُه   الٍض

4056 

اساث عُادة الصحت الاهجابُت )سعاًت املشأة اثىاء الحمل(   053 عذد ٍص

اساث عُادة الصحت الاهجابُت )سعاًت املشأة بعذ الىالده (  2 عذد ٍص

اساث عُادة اليسائُه   045 عذد ٍص

اساث طب الاسشة   463 عذد ٍص

 542  عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة العُىن(

 403 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي العسكشي 

 440 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي املذوي

 405 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین

 72 صشفها للمسخفُذًًعذد الىظاساث التي جم 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الربع الرابع .7

خ  الاحصائُت الشبعُت البىذ  املاكان  الخاٍس

ً الاول/ 46-04 /حشٍش

0202 

+ الاثىین + الاحذ 

 الاسبعاء+ الثالثاء

+ الاحذ+ الخمِس + 

 الاثىین 

 جمعُت سذ السلطاهت

ت    الخیًر

جمعُت عي للخذمت والخىمُت 

 الاجخماعُت 

ت  جمعُت  جذًذة الخیًر

خىهت ساكین  هادي الٍض

ت   جمعُت امليشُت الخیًر

ت  جمعُت السماكُت الخیًر

ت /  جمعُت الابُع الخیًر

 الكشك محافظت

 0227 عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة صحت املشأة( 

 664 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخأمین الصحي العسكشي  

 457 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخأمین الصحي املذوي 

 556 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین  

 54 عذد املشاجعین الغیر اسدهُین  

عذد املسخفُذًً مً مشىسة جىظُم الاسشة و الخثلُف الصحي و   

اساث املنزلُه  الٍض

457 

اساث عُادة الصحت الاهجابُت )سعاًت املشأة اثىاء الحمل(   442 عذد ٍص

اساث عُادة الصحت الاهجابُت )سعاًت املشأة بعذ الىالده (  55 عذد ٍص

اساث عُادة اليسائُه   573 عذد ٍص

اساث طب الاسشة   670 عذد ٍص

 504  عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة العُىن(

  575 املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي العسكشي عذد 

 025 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي املذوي

 454 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین

 402 عذد الىظاساث التي جم صشفها للمسخفُذًً

ً الثاوي 4-3 /حشٍش

/0202 

+ الاثىین + الاحذ 

 الاسبعاء+ الثالثاء

 الخمِس+ 

مشكض الامیرة بسمت للخىمُت 

 /الشىبك 

ت  جمعُت وادي مىس ى الخیًر

جمعُت سُذاث سوطت الامیر 

ت   ساشذ الخیًر

 مشكض صحي الحسُيُت 

جمعُت شلیرا للخىمُت 

 معان/ محافظت الاجخماعُت 

 4440 عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة صحت املشأة( 

 444 املىخفعین مً صىذوق الخأمین الصحي العسكشي  عذد املشاجعین 

 077 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخأمین الصحي املذوي 

 422 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین  

 420 عذد املشاجعین الغیر اسدهُین  

عذد املسخفُذًً مً مشىسة جىظُم الاسشة و الخثلُف الصحي و   

اساث   املنزلُهالٍض

445 

اساث عُادة الصحت الاهجابُت )سعاًت املشأة اثىاء الحمل(   74 عذد ٍص

اساث عُادة الصحت الاهجابُت )سعاًت املشأة بعذ الىالده (  46 عذد ٍص

اساث عُادة اليسائُه   054 عذد ٍص



اساث طب الاسشة   442 عذد ٍص

 544  عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة العُىن(

 435 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي العسكشي 

 440 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي املذوي

 424 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین

 32 عذد الىظاساث التي جم صشفها للمسخفُذًً

ً الثاوي 43-47 /حشٍش

/0202 

+ الاثىین + الاحذ 

 الاسبعاء+ الثالثاء

 الخمِس+ 

ت  جمعُت الحسا الخیًر

جمعُت ابى بىا للخىمُت 

 الاجخماعُت  

ت  ذ الخیًر جمعُت الاجاٍو

 /عین البُظاء

ت   جمعُت عُمت الخیًر

ش  مشكض صحي جشف الذساَو

 الطفُلت/ محافظت 

 4275 عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة صحت املشأة( 

 346 املىخفعین مً صىذوق الخأمین الصحي العسكشي  عذد املشاجعین 

 537 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخأمین الصحي املذوي 

 442 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین  

 43 عذد املشاجعین الغیر اسدهُین  

عذد املسخفُذًً مً مشىسة جىظُم الاسشة و الخثلُف الصحي و   

اساث   املنزلُهالٍض

472 

اساث عُادة الصحت الاهجابُت )سعاًت املشأة اثىاء الحمل(   55 عذد ٍص

اساث عُادة الصحت الاهجابُت )سعاًت املشأة بعذ الىالده (  46 عذد ٍص

اساث عُادة اليسائُه   434 عذد ٍص

اساث طب الاسشة   442 عذد ٍص

 702  عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة العُىن(

 450 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي العسكشي 

 434 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي املذوي

 420 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین

 442 عذد الىظاساث التي جم صشفها للمسخفُذًً

كاهىن الاول / 05-52

/0202 

+ الاثىین + الاحذ 

 الاسبعاء+ الثالثاء

ت   جمعُت ماعین الخیًر

جمعُت الشض ى والىىس 

ت /جبل بني حمُذه  الخیًر

ت   جمعُت ملُح الخیًر

ت  / جمعُت رًبان الخیًر

 مادبامحافظت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 727 عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة صحت املشأة( 

 747 املىخفعین مً صىذوق الخأمین الصحي العسكشي  عذد املشاجعین 

 522 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخأمین الصحي املذوي 

 43 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین  

 62 عذد املشاجعین الغیر اسدهُین  

عذد املسخفُذًً مً مشىسة جىظُم الاسشة و الخثلُف الصحي و   

اساث املنزلُه  الٍض

444 

اساث عُادة الصحت الاهجابُت )سعاًت املشأة اثىاء الحمل(   07 عذد ٍص

اساث عُادة  4 بعذ الىالده ( الصحت الاهجابُت )سعاًت املشأة  عذد ٍص

اساث عُادة اليسائُه   477 عذد ٍص

اساث طب الاسشة   407 عذد ٍص

 552  عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة العُىن(

 456 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي العسكشي 

 475 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي املذوي



 

 

 

 

 

 

 

 77 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین

 72 عذد الىظاساث التي جم صشفها للمسخفُذًً

/كاهىن  الاول 45-43 

/0202 

+ الاثىین + الاحذ 

 الثالثاء

الامیره بسمت للخىمُت مشكض 

شه  ت الَش  /كٍش

 مشكض صحي الصالحُه 

مشكض الامیره بسمت للخىمُت 

 العلبه./ محافظت /الذٌسه 

 364 عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة صحت املشأة( 

 507 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخأمین الصحي العسكشي  

 460 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخأمین الصحي املذوي 

 32 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین  

 03 عذد املشاجعین الغیر اسدهُین  

عذد املسخفُذًً مً مشىسة جىظُم الاسشة و الخثلُف الصحي و   

اساث املنزلُه  الٍض

422 

اساث عُادة الصحت الاهجابُت )سعاًت املشأة اثىاء الحمل(   00 عذد ٍص

اساث عُادة الصحت الاهجابُت )سعاًت املشأة بعذ الىالده (  7 عذد ٍص

اساث عُادة اليسائُه   422 عذد ٍص

اساث طب الاسشة   542 عذد ٍص

 533  عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة العُىن(

 456 املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي العسكشي عذد 

 76 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي املذوي

 57 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین

 50 عذد الىظاساث التي جم صشفها للمسخفُذًً

كاهىن 02-00

 0202الاول/

+ الاثىین +  الاحذ

 الثالثاء

اض يهادي حاجم   الٍش

 اسبذ/محافظت 

 532 عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة صحت املشأة( 

 727 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخأمین الصحي العسكشي  

 005 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخأمین الصحي املذوي 

 56 عذد املشاجعین الغیر مؤمىین  

 73 عذد املشاجعین الغیر اسدهُین  

عذد املسخفُذًً مً مشىسة جىظُم الاسشة و الخثلُف الصحي و   

اساث املنزلُه  الٍض

473 

اساث عُادة الصحت الاهجابُت )سعاًت املشأة اثىاء الحمل(   64 عذد ٍص

اساث عُادة  7 بعذ الىالده ( الصحت الاهجابُت )سعاًت املشأة  عذد ٍص

اساث عُادة اليسائُه   402 عذد ٍص

اساث طب الاسشة   722 عذد ٍص

 745  عذد املسخفُذًً مً الحملت )عُادة العُىن(

 027 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي العسكشي 

 450 عذد املشاجعین املىخفعین مً صىذوق الخامین الصحي املذوي



 
 

 55 مؤمىین عذد املشاجعین الغیر 

 53 عذد الىظاساث التي جم صشفها للمسخفُذًً


