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 0523 علي الكشف... القليىبية لقري الشاملة بنها جامعة قىافل ستمرارإ 

 بيطرية حالة 9004 و طبية حالة
 

  

 قري في بنيا جامعة تنظميا التي الشاممة القوافل نجحت
 الخيرية بالقناطر وسندبيس القناطر شبين بمركز قشيش
 األدوية وصرف الطبي الكشف جراءإ في بطوخ والدير

 سندبيس بقرية حالة 0033 و قشيش بقرية حالة 0533 منيم حالة 0523 عمي بالمجان
 لخدمة الطب كمية وكيل - راجح براىيمإ الدكتور من شرافوبإ الدير بقرية حالة 023 و

 بالمجان األدوية وصرف الكشف في البيطرية القوافل نجحت كما البيئة، وتنمية المجتمع
 023 و سندبيس بقرية حالة 2033 و قشيش بقرية حالة 489 منيم حالة 9004 عمي
 لخدمة البيطري الطب كمية وكيل - مرسي محمد/ الدكتور من شرافبإ الدير بقرية حالة

 بالقري شجرة 03 زراعة في والتشجير الزراعية القوافل ونجحت البيئة، وتنمية المجتمع
 حمد/ أالدكتور من شرافبإ وذلك بالقري لممزارعين إرشادية ندوات تنظيم بجانب الثالثة
 التثقيفية القوافل قامت كما البيئة، وتنمية المجتمع لخدمة الزراعو كمية وكيل -عاشور

 ليامإ في بدورىم لمتوعية بيا والمعممين المدارس لطالب تثقيفية وندوات محاضرات لقاءبإ
 الطبيعية والرضاعة الحمل فترة أثناء بيا لمعناية بالمرأة خاصة ندوات وكذلك المجتمع
 التربية كمية وكيل - ىاشم رضا/ الدكتور من شرافبإ وذلك المعدية مراضاأل من والوقاية
 لخدمة التمريض كمية وكيل - عبدالجواد ىناء والدكتورة/ البيئة وتنمية المجتمع لخدمة

 الشقر بقرية م05/9/5300 ربعاءاأل ليإ القوافل عمل يستمر فيما البيئة، وتنمية المجتمع
 .شكر كفر مركز
 البيئة وتنمية المجتمع لخدمة الجامعة رئيس نائب - سماعيلإ جمال/ الدكتور أكد فيما

 تنظمو الذي عشر الحادي األقميمي األسبوع طارإ في تأتي القوافل ىذه نأ القوافل ورئيس
 مع التنسيقب والشقر والدير وسندبيس قشيش لقري م،5332 عام استقالليا منذ بنيا جامعة

 وبيطرية تخصص 00 في طبية قوافل تشمل القوافل ىذه نأ موضحاً  ،القميوبية محافظة
 .فيةوتثقي وزراعية
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 محافظ - عشماوى محمود/ المواء رعاية تحت بنيا جامعة تنظميا القوافل ىذه نأ يذكر

 نائب - إسماعيل جمال/ والدكتور الجامعة رئيس - القاضى السيد/ والدكتور القميوبية
 عام منسق - السيد محمد/ والدكتور البيئة، وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس

 .بالجامعة البحثية والخدمات المعمومات مركز ومدير القوافل
 

                               


