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 ر ـريـتق
 القافلة الطبية والبيئيةعن 

 قرية ميت حواى مركز السنطةل
 

متتع مجلتتو شتتئون  بالتعتتاونقامتتإ ادا ش شتتئون خدمتتة المجتمتتع وتنميتتة البيئتتة بالكليتتة 

يتو   الستنطةم كز ميإ حواي بق ية  الجامعة بعمل قافلة طبية وبيئيةب دمة المجتمعخ

 .  32/3/3102الموافق  لخميوا

 مكان القافلة
( والقت ى والعتزب جمتال ستليمان نرتا ) مد ستة /  السنطةم كز  ميإ حواىق ية 

شتنيدش  – شتندتإ – الجميتزش - كف  ميإ حتواى –ميإ حواى المجاو ش لها وهى ) 

 . منية طوخ ( – طوخ مزيد  – بقلولة – اتبنوطين -البح ية 

 قرار املوافقة على القافلة
   33/0/3102طبقتتا لموافقتتة مجلتتو شتتئون خدمتتة المجتمتتع وتنميتتة البيئتتة بتتتا ي  

 .  20/0/3102والموافقة عليه من مجلو الجامعة الجامعة بتا ي  

 أسباب اختيار املكان
على تنظي  القافلة الطبية والبيئيتة وتت   السنطةت  التنسيق مع السادش المسئولين بم كز 

والقتت ى والعتتزب المجتتاو ش لهتتا المح ومتتة متتن ال عايتتة  ميتتإ حتتواياختيتتا  ق يتتة  

الرحية والتي ت  على أساسها وضع خطة لتنظي  القافلة الطبية والبيئيتة والتتي قامتإ 

  33/0/3102بهتتتا اردا ش البيئيتتتة لشتتتئون خدمتتتة المجتمتتتع وتنميتتتة البيئتتتة بتتتتا ي  

  .20/0/3102موافقة عليه من مجلو الجامعة الجامعة بتا ي  الو

 اجلهات املشاركة يف القافلة
  كلية الريدلة . –كلية الطب  – كلية التربية الرياضية

 القافلة  يفالسادة املشاركني 
  األستتتاا التتدكتو / الستتيد ستتامي رتتكي التتدين وكيتتل الكليتتة لشتتئون خدمتتة المجتمتتع

( طتتكب متتن 01عتتدد )تت  اختيا كمتتا ،  الفقتتى عبتد القتتوى . / احمتتد  – البيئتتةوتنميتة 

 . المتميزين فى الكلية للمشا كة فى القافلة ال ابعةالثالثة و الف قة
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 ما مت إجنازه يف القافلة
  32/3/3102الموافتتق  الخمتتيويتتو   التحتت ب بالبتتاس الستتاعة التاستتعة رتتباحاتتت  

ق يتتة ميتتإ حتتواى م كتتز ب ستتليمان نرتتا مد ستتة / جمتتال ب الى مقتت  القافلتتةوالتوجهتت

 وعتتدده  مد ستتة ال طتتكببعض ي  اللياقتتة البدنيتتة لتتيتتتقتتت  البتتد  فتتى حيتت  الستتنطة 

 –الم ونتة  –قوش  القبضتة  بعة اختبا اإ لقياو )اج ا  أعن ط يق طالب(  051)

توز يتتع العتت يض( ، كمتتا تتت  تكتت ي  اول ثكثتتة طتتكب فتتائزين بوثتتب ال –ال شتتاقة 

 .وتوزيع الكئوو شهاداإ تقدي  
 وكيل الكلية لشئون خدمة

 المجتمع وتنمية البيئة              
 

 أ.د / السيد سامي صالح الدين              
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