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 السيد االستاذ الدكتور/ محمد هشام 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 والقائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
 
 

 تحية طيبة وبعد ،،،،   

 .اهلنا الكرامامتدادا لخدمه  8/8/2016الموافق الخميس يوم  

  القافله تشتمل علي
في   وعمي  الناياتاا منا يا وتو ييد ا دوييه منا يا و لياا عمي  العمليياا الكشف علي  ايا ا الرميد  .1

، محميد العشير  /طبيي  وتنسييق ميم م او  بإشيرا والمتخصصة بمعرفيه فرييق الرميد  المستشفياا

 .القافله مسئوله عن المستلزماا سو  يقوم الفريق وأساتاته بعم  العملياا منا ا وسؤ  تكونو
لحميييه عليييي  فقييييراب المن قيييه ابتيا ييييا بعيييييد ا  ييييح   ليلييييوالقافلييييه بتو ييييد عييييدد  سيييو  تقييييوم   .2

 .المباتك أعاده هللا عل  مصر واهليا بالخير

 و به  اهزه مقدمه من بنك الدواب ١٠٠عدد   .3

السييياده ديييياده النيييي  يقيييوم علييين أن  علييي  فقيييراب المن قيييه شييين ه بييييا دوا ييين وبقوليييياا ٦٠عيييدد   .4

 .بفقراب المن قه بتحديد لشف

لليييييه  مييييد وهيييياا يقييييوم بالتنسيييييق اليييي  الها يييييه عشييييره لألطفييييا  معييييرب ممبييييس  ييييير   يقييييام   .5

توتيييات  شيييرا اد سيييام  عييير  و ال ييي  لييييةكبفرييييق القييياده ا  تمييياعيين  و الصييييدله وطمبييييا

 محميييود العسيييا  .اليييدواب د بنيييك( وتبرعمييييا عبيييد الحمييييد) .د  معييييه اليييروان الخيرييييهرع( و)تبييي

  .وبعض الشخصياا العامه (صندوا الخير )تبرع معية ( وتبرع)

  و سأ  هللا القبو  وان يوفقنا ال  مافيه  ير مصر 
 وتفضلوا بقبو  وافر األاترام ،،،،،
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 برنامج القافلة التوعية الثالثة

 لجامعة االسكندرية

 برئاسة أ.د/ عبد المنعم فوزى

 من: بمشاركة كال ً
 لننة القواف  ال بية التابعة للننة شئون  دمة المنتمد بكلية ال  . .1

  ادى توتاتى إسكندتية شرا. .2

  معية وائ  شريف بيومن الخيرية. .3

 فريق القادة اإل تماعيين من للية ال  . .4

 أوال ً نشاط طبى
ب الخلقية، ويشم  فحص األطفا  فن السن المدتس  للكشف المبكر عن أمراب توماتيزم القل  وأمرا

 ويتم الفحص بواس ة المو اا الصوتية والدوبمت.

 ثانياً برنامج توعية طبية
ويشم  تهقيف صحن للكشف المبكر لسرطان الهدى فن السيداا، وتقوم به  معية وائ  شريف بيومن 

 الخيرية.

 ثالثاً برنامج توعية إجتماعى
 وتقوم به سيداا  ادى توتاتى إسكندتية شرا.ويشم  القة  قاشية وتهقيف للمشال  المنتمعية واألسرية، 

 رابعاً مساعدات خيرية
 ويشم  تو يد بعض المستلزماا المدتسية علن األطفا .

 خامسا ً برنامج ترفيهى لألطفال
 .ة اإل تماعيين من طلبة للية ال  يقوم به فريق القاد

 سادساً برنامج رياضى
 مباتياا لرة ددم بين أتبعة فرا من:ويشم  

 .أهالن المن قة -

 لقادة األ تماعيين من طلبة للية ال  . فريق -

 شبا   ادى توتاتى إسكندتية شؤا. -

 شبا  المنندين من القواا المسلحة. -

وذلك علن لأس مقدمة من  ادى توتاتى اسكندتية شرا أو المن قة الشمالية العسكرية أو  امعة 

 ا سكندتية.

 أشنات ظ  فن المن قة.  تاعة -  سابعاً خدمة البيئة
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