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 ر ـريـتق
 القافلة الطبية والبيئيةعن 

 لقرية اجلعفرية مركز السنطة
 م21/9/1122يوم الثالثاء املوافق 

 

 دمتة المجتمتتعمتتع مجلتئ شتئون خ بالتعتاونقامت  دداة  شتئون خدمتة المجتمتع وتنميتتة البيئتة بالكليتة 

يتو  الالثالتا   والقتة  المجتاوة  ل تا لقةية الجعفةيتة مةكتا الطتنطة بعمل قافلة طبية وبيئيةالجامعة ب

 .  21/9/1122الموافق 

 مكان القافلة
( والقة  والعاب المجاوة  ل تا الجعفةية الالانوية المشتةكةمدةطة / ) قةية الجعفةية مةكا الطنطة

أبتو – منشية عبدهللا – كفة طليمان عوض – بلولةشبةا  – الحاج داوود – طجينة – ت طا وهى ) 

 ( .الج وة

 قرار املوافقة على القافلة
 .  11/8/1122وتنمية البيئة بتاةيخ  طبقا لموافقة مجلئ شئون خدمة المجتمع

 القافلة  يفالسادة املشاركني 
غةابتتة شتتفيق طتتعد محمتتد/ د( 3 محمد فاةوق غاا / د( 1 الدين صثح طامى الطيد/ د.أ( 2

د/ منصتتتتتتتوة محمتتتتتتتد ( 6 ( د/ محمود الطيد بيومى5  الةو  أبو الطبحد/ ( 4  

 ةاغب

  . الكلية فى القافلةبالمتمياين طثب المن ( 1عدد )شاةك كما 

 ما مت إجنازه يف القافلة
يتتو  الالثالتتا  الموافتتق متتن مقتتة كليتتة التةبيتتة الةيا تتية  صتتباحا الالامنتتةالتحتتةك بالبتتاس الطتتاعة تتت  
الجعفةيتة الالانويتة مدةطتة / ) قةية الجعفةية مةكتا الطتنطة الى مقة القافلة والتوجه  21/9/1122

 طتتثببعض ي  اللياقتتة البدنيتتة لتتيتتتقتتت  البتتد  فتتى حيتت   ( والقتتة  والعتتاب المجتتاوة  ل تتاالمشتتتةكة
(  1111االختباةا  على المةاحل الطنية مواليتد )دجةا  عن طةيق طالب(  31) وعدده مدةطة ال

قتتو  القياطتتا  الجطتتمية كتتالطول والتتوان وبعتتض القياطتتا  البدنيتتة ) فتت ( والمتماللتتة 1118حتتتى )
، وقتتد تتت  د تتافة بعتتض الم تتاةا  التخصصتتية  الةشتتاقة( –الوالتتب العتتةيض  –المةونتتة  –القب تتة 

كمتا تت   وت  تصنيف التثميذ من حيت  المةحلتة الطتنية ، الكتشاف المواهب الةيا ية ف  كة  القد 
    . تقدية واي اً توايع ش ادا  اللياقة البدنية بكأئ ف  األول طالبالتكةي  

 وكيل الكلية لشئون خدمة
 المجتمع وتنمية البيئة            

 

 أ.د / الطيد طام  صثح الدين              
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