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 ر ـريـتق
 القافلة الطبية والبيئيةعن 

 لقرية كفر احملروق مركز كفر الزيات
 

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

والقتة  المجتاوة  ل تا يتو   لقةية كفة المحةوق مةكز كفة الزيا  وبيئيةبعمل قافلة طبية الجامعة ب

  .3/7/7107الموافق  االثنين

 مكان القافلة
( والقتتة  والعتتزب اإلبتدائيتتة كفتتة المحتتةوقمدةستتة / ) قةيتتة كفتتة المحتتةوق مةكتتز كفتتة الزيتتا 

 –المحتةوق كفتة  –بلشتا   – بنتوفة – قستطا – ابتي  – دقتةن – فيليب ابياةالمجاوة  ل ا وهى ) 

 ( .كفة القصاة –كفة الشيخ على 

 قرار املوافقة على القافلة
  والموافقتة عليتم متن 70/5/7107وتنميتة البيئتة بتتاةيخ  طبقا لموافقة مجلئ شئون خدمتة المجتمتع

  .31/5/7107مجلئ الجامعة الجامعة بتاةيخ 

 القافلة  يفالسادة املشاركني 
غةابتتة شتتفيق ستتعد محمتتد/ د( 3 محمد فاةوق غاز / د( 7 الدين صالح سامى السيد/ د.أ( 0

 القتتتتتتو  احمدعبتتتتتتد/ د( 6 ( د/ محمود السيد بيومى5  احمد محمد ال نيد / د( 4  

 الفقى

  . المتميزين فى الكلية فى القافلة الةابعةالثالثة و ( طالب من الفةقة4عدد )شاةك كما 

 ما مت إجنازه يف القافلة
الموافتتق  االثنتتينيتتو  متتن مقتتة كليتتة التةبيتتة الةيا تتية  صتتباحا الثامنتتةالتحتتةك بالبتتاس الستتاعة تتت  
كفتتة مدةستتة / ) كفتتة المحتتةوق مةكتتز كفتتة الزيتتا قةيتتة  التتى مقتتة القافلتتة والتوجتتم  3/7/7107

 01) وعتتدده مدةستتة ال طتتالببعض ي  اللياقتتة البدنيتتة لتتيتتتقتتت  البتتد  فتتى حيتت  ( اإلبتدائيتتة المحتتةوق
( 7110( حتتتتى ) 7117االختبتتتاةا  علتتتى المةاحتتتل الستتتنية مواليتتتد )دجتتتةا  عتتتن طةيتتتق طالتتتب( 
 –المةونة  –قو  القب ة القياسا  الجسمية كالطول والوزن وبعض القياسا  البدنية ) فيوالمتمثلة 

، وقتتد تتت  د تتافة بعتتض الم تتاةا  التخصصتتية الكتشتتا  المواهتتب  الةشتتاقة( –الوثتتب العتتةيض 
 األول طالتبالكما ت  تكتةي   وت  تصني  التالميذ من حي  المةحلة السنية ، الةيا ية في كة  القد 

 وكيل الكلية لشئون خدمة   . تقدية واي اً توزيع ش ادا  اللياقة البدنية بكأئ في
 المجتمع وتنمية البيئة            

 

 أ.د / السيد سامي صالح الدين              












	التقرير
	Binder1
	FB_IMG_1503826493444
	FB_IMG_1503826500464
	FB_IMG_1503826509958
	FB_IMG_1503826514825
	FB_IMG_1503826532175


