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 ر ـريـتق
 القافلة الطبية والبيئيةعن 

 سند سيس مركز احمللةقرية ل
 

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

بق يتتة دتتند دتتيو م كتت  الم لتتة  بعمتتل قاةلتتة طبيتتة وبيئيتتةالجامعتتة ب دمتتة المجتمتتعخ

 م.02/4/0202والق ى المجاو ش لها يوم الخميو المواةق 

 مكان القافلة
( والقتت ى والعتت ب دتتند دتتيو اابتدائيتتةمد دتتة / ) الم لتتةم كتت   ق يتتة دتتند دتتيو

 –الجاب يتتة  –ديتت ب  اشتتم  –بيتتإ الليتتش  اشتتم  –المعتم يتتة المجتتاو ش لهتتا و تت  ) 

 كف  دميتو( . –كف ش البصل  –العبابدش 

 قرار املوافقة على القافلة
م 00/0/0202وتنميتتة البيئتتتة بتتتتا ي   طبقتتا لمواةقتتتة مجلتتو شتتتئون خدمتتة المجتمتتتع

 م.10/0/0202والمواةقة عليه من مجلو الجامعة الجامعة بتا ي  

 أسباب اختيار املكان
عل  تنظيم القاةلة الطبيتة والبيئيتة وتتم  الم لةتم التنديق مع الدادش المدئولين بم ك  

والقتت ى والعتت ب المجتتاو ش لهتتا الم  ومتتة متتن ال عايتتة  دتتند دتتيواختيتتا  ق يتتة  

الص ية والتي تم عل  أدادها وضع خطة لتنظيم القاةلة الطبية والبيئيتة والتتي قامتإ 

م 00/0/0202بهتتتا اادا ش البيئيتتتة لشتتتئون خدمتتتة المجتمتتتع وتنميتتتة البيئتتتة بتتتتا ي  

 م.10/0/0202مواةقة عليه من مجلو الجامعة الجامعة بتا ي  الو

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

 القافلة  يفالسادة املشاركني 
 الدين صالح دام  الديد/ د.أ( 0

 يادين م مد م مود/ د( 0

 غ ابة شفيق دعد م مد/ د( 1

  اغب منصو م مد/ د( 4

 ( د/ م مود الديد بيوم 5
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 الفق  القوى عبد ا مد/ م.م( 6

المتميتت ين ةتت  الكليتتة  ال ابعتتةالثالثتتة و ( طتتالب متتن الف قتتة2عتتدد )تتتم اختيا كمتتا 

 . للمشا كة ة  القاةلة

 ما مت إجنازه يف القافلة
م 02/4/0202المواةتتتق  خمتتتيواليوم صتتتبا ا الثامنتتتةالت تتت ا بالبتتتاع الدتتتاعة تتتتم 

( دتند دتيو اابتدائيتةمد دة / الم لة )م ك   ق ية دند ديوال  مق  القاةلةوالتوجه

 وعتتتتدد ممد دتتتتة ال طتتتتالببعض يم اللياقتتتتة البدنيتتتتة لتتتتيتتتتتقتتتتتم البتتتتد  ةتتتت   يتتتتش 

(  0220االختبا اإ علت  الم ا تل الدتنية مواليتد )اج ا  عن ط يق طالب(  011)

القيادتتاإ الجدتتمية كتتالطول والتتو ن وبعتتض القيادتتاإ  ةتتي( والمتمثلتتة 0226 تتت  )

وتتتتم تصتتتني   ،ال شتتتاقة(  –الوثتتتب العتتت يض  –الم ونتتتة  –قتتتوش القبضتتتة البدنيتتتة )

اللياقتتتة البدنيتتتة  األولفيطالبتتتالكمتتتا تتتتم تكتتت يم  التالميتتتن متتتن  يتتتش الم  لتتتة الدتتتنية

 تقدي . بكأدوايضاً تو يع شهاداإ
 وكيل الكلية لشئون خدمة

 المجتمع وتنمية البيئة            
 

 أ.د / الديد دامي صالح الدين              
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