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 ر ـريـقت
 القافلة الطبية والبيئيةعن 

 زفىتمركز  الغريبقرية ل
 

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

بق يتتة الي يتتب م كتت   ةتتت  يتتو   بعمتتل قاةلتتة طبيتتة وبيئيتتةالجامعتتة ب دمتتة المجتمتتعخ

   .72/7/7102االثنين المواةق 

 مكان القافلة
بق يتة الي يتبو والقت    هق ية الي يب م ك   ةت  ) مد سة / شمو التدين ببتد  بت

 –ق يتة مستجد وفتي   -ق ية ة سيو  -والع ب المجاو ش لها وه  ) ق ية الي يب

ب بة البدوي  –ب بة العت   –ال ياض  – نكف  حس -كف  حات  –ال حمن  دكف  بب

ب بتتتة  – وبتتتين  –دكيتتتته  –ب بتتتة ج ستتتيا  –ب بتتتة البتتتدوي البح يتتتة  –القبليتتتة 

 . ومنفو 

 قرار املوافقة على القافلة
   77/0/7102طبقتتا لمواةقتتة مجلتتو شتتئون خدمتتة المجتمتتع وتنميتتة البيئتتة بتتتا ي  

 .  10/0/7102والمواةقة بليه من مجلو الجامعة الجامعة بتا ي  

 أسباب اختيار املكان
بلت  تنيتي  القاةلتة الطبيتة والبيئيتة وتت    ةت ت  التنسيق مع السادش المسئولين بم ك  

والق   والع ب المجاو ش لها المح ومة متن ال بايتة الفتحية  الي يباختيا  ق ية  

والتتتت تتت  بلتت   ساستتها وتتتع خطتتة لتنيتتي  القاةلتتة الطبيتتة والبيئيتتة والتتتت قامتتإ بهتتا 

مواةقتة ال  و77/0/7102البيئية لشتئون خدمتة المجتمتع وتنميتة البيئتة بتتا ي  اإلدا ش 

  .10/0/7102بليه من مجلو الجامعة الجامعة بتا ي  

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

 القافلة  يفالسادة املشاركني 
  فتت ا التتدين وكيتتل الكليتتة لشتتئون خدمتتة المجتمتتعاألستتتاا التتدكتو / الستتيد ستتامت 

و طتت ب متتن 2بتتدد )تتت  اختيا كمتتا ،  الفقتت  ببتتد القتتو  . / احمتتد  – البيئتتةوتنميتتة 

 . المتمي ين ة  الكلية للمشا كة ة  القاةلة ال ابعةالثالثة و الف قة
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 ما مت إجنازه يف القافلة
  72/7/7102المواةتتق  االثنتتينيتتو   التحتت ب بالبتتاس الستتابة التاستتعة فتتباحاتتت  

 م كت   ةتت  بق يتة الي يتب همد سة / شمو الدين ببد  بتب ال  مق  القاةلة والتوجه

طالتبو  70وبتدده  )مد ستة ال طت ببعض ي  اللياقتة البدنيتة لتيتتقت  البدء ةت  حيث 

 –ال شتتاقة  –الم ونتتة  –قتتوش  القبتتتة  بعتتة اختبتتا اإ لقيتتاو )اجتت اء  بتتن ط يتتق 

  بتو يع شهادش تقدي  وكأو . ةائ  طالبالع يضو ، كما ت  تك ي  اول وثب ال
 وكيل الكلية لشئون خدمة

 المجتمع وتنمية البيئة              
 

 أ.د / السيد سامي صالح الدين              
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