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 الترفيهة الخيرية 

 لمنطقة غيط العنب
 يوم الثالثاء 

 30/8/2016الموافق 



 قائد المنطقة الشمالية العسكرية
نائب رئيس الجامعة –عصام الكردى / السيد االستاذ الدكتور  

نائب رئيس الجامعة –هشام جابر / االستاذ الدكتور  
رئيس رابطة رجال األعمال –محمد محرم / الدكتور  
رئيس لجنة القوافل بكلية الطب –عبد المنعم فوزى / االستاذ الدكتور  

 اثناء األتفاق على خطة العمل بمنطقة غيط العنب



 االجتماع التنثيقى وتوزيع العمل بمكتبة مستشفى الشاطبى برأسة
عبد المنعم فوزى / االستاذ الدكتور  

30/8/2016يوم الثالثاء الموافق   









 التنثيق لليوم بحضور
سامح عرب/ د.أ  

حميدة بو شليب / د.أ  





 اثناء توجه القافلة الى منطقة غيط العنب
 بسيارات القوات المسلحة

محمد العشرى/ بمعرفة المنثق مالزم أول طبيب  





 اثناء القافلة والكشف المبكر عن السكر











محاضرة تثقيفية عن ختان األنثى ومشاكل  –عبد المنعم فوزى / د.اثناء القاء أ
 تنظيم األسرة والتى القت تجاوبا كبيرا





 الحب والتقدير



 اثناء توزيع صناديق البقوليات على السيدات













 تجمع االطفال واللعب بالعرائس









 مسرح العرائس
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 بمعرفة 

 فريق الرمد 
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محمد العشرى/ مالزم طبيب  



محمد أحمد/ طابو عرص فريق القادة االجتماعين بقيادة القائد  
محمد سعد هجرس / وتحية السيد اللواء  

سارية محمد حوام / السيد العميد أ ح طبيب  
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 هشام عبد المنعماالستاذ الدكتور / محمد 

 وكيل الشئون التعليم و الطالب   

 القائم بأعمال شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 

 تحية طيبة وبعد ،،،  

 مقدم لسيادتكم 

 اقتراح 

 أقامة قافلة تثقيفية ترفيهيه خيرية 

 بمنطقة غيط العنب

 الغرض من القافلة :

نرجوووووو الةوافقوووووة  لووووو  القيوووووام ةقافلوووووة و يوووووة ملووووو  م  قوووووة  وووووي  ال  ووووو     لووووو  مسوووووا ةة     

 رفووووووو  الة انوووووووا   ووووووون ا وووووووال  تلووووووو  الصوووووووت    ال  قي ووووووو  مووووووون الكليوووووووة لرفووووووو  الةسووووووو و  

 ليذوووووا مووووو  السووووويد ال رةووووو   ا ووووود الة  قوووووة الة  قوووووة    لووووو  تةذيووووودا ل   يووووو  ال  وووووة الة  ووووو  

 الشةالية ال امة القوافل ال  ية الة كررة ال ال  الة  قة الكرام

 خ ة  القافلة : 

والوووووو   و يوووووو  موووووون القووووووادة  50سوووووويد   و وووووول ل لوووووو  القافلووووووة  نتووووووو  100يوووووو م د وووووووة    

 ةقيادة ال  ي / متةد احةد الس يد .االج ةا ييين 

 ص احا ً. 11السا ة  30/8/2016 : يوم ال الثاء الةواف الةو د
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  - ي قسم ال ةل ال  جز ين:

 الجزء اال ل : خاص ةاالو ال 

سووووووووي م  ةوووووووول  وووووووور ض تة يليووووووووة مسوووووووورحية   مسوووووووور   ووووووووراي    حووووووووا    ت قيوووووووو     

األو ووووووال  لوووووو  اسوووووو  ال  افووووووة الش صووووووية    وووووو ا  وووووورض ل وووووويلم ميكوووووو  مووووووا      ةوووووول  

 ة االج ةوووووووا يين ةالكليوووووووة م ووووووول فريووووووو  القووووووواد ال وووووووا  تشوووووووارو فيذوووووووا األو وووووووال   االو ووووووواء

ال وووووووا  ال لونوووووووام   الكراسووووووو  الةوسووووووويقية    ووووووو ا رسوووووووم ة ووووووو  الرسوووووووومام  لالو وووووووال 

  سي م توزي  ة د ل   االو ال   التلو   ال صير  ل  جةي  االو ال 

محمووووود العشووووور  و الطبيوووووب/ وسوووووو  عمووووول كشووووو  علووووول قوووووو  الن ووووور بمعرفوووووة الموووووال م 

   . يعها بالمجان عليهمفريق الرمد وعمل الن ارات والال م وتو

 الجزء ال ان  االمذام 

موووووون  "اخ يووووووار موديوووووول"  وووووود الةوووووو  م فوووووووز  اسوووووو ا  ال سوووووواء ة ةوووووول  /  سووووووو  يقوووووووم  .د

اسووووتلة توووود ر فوووو  خلوووود جةيوووو  االمذووووام  وووون  سووووا ل م وووو  التةوووول    للقيووووام ة وووورضال ل ووووة 

  للةشار ة ف  االستلة  االجاةة  ليذا. خ ان االن      ل  لج   االمذام

سوووووووو  يوووووووتم عمووووووول فحووووووو  للبوووووووهط وال ووووووو ر وتحويووووووول الحووووووواالت للطبيوووووووب لعال هوووووووا 

تو يووووووع بعووووووو كووووووراتي  تحتووووووو  علوووووول يووووووتم وصوووووور  العووووووالذ المناسووووووب وكوووووو ا سووووووو  

 .بقوليات وفراخ لجميع االمهات

وسووووووو  يووووووتم ت ووووووجيل الحالووووووة علوووووول أ هوووووو   كمبيوووووووتر خاصووووووة كنوووووووا  للم وووووو  الطبوووووول 

 الشامل ألهالل المنطقة.

 

 

   يقوم لةسا دة ف    ا اليوم 

  لية ال   -

 ةقيادة ال  ي / متةد  حةد الس يد. فري  القادة االج ةا يين -

 (.ةو شلي  .د حةيدة )    لية الصيدلية ةر اسة   -

 فري  ال  قي  ال    ةالجام ة  -

    مؤسسة مصر ال ير -

  (.د . مذا   د التةيد)    جة ية الر ان   -
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 (.سامح  ر  .د )    ر تار  شرق     -

ةرجووووووواء الةوافقوووووووة   ولووووووو  مووووووون  يوووووووادة الجوووووووي  ةاالسوووووووك درية  تووووووووفير الةكوووووووان موووووووز دا 

  ووووو ا  سوووووا ل األن قوووووال الووووو   سووووويدة   و ووووول 100ةشاشووووو ين  ووووورض   داتوووووا شوووووو   د ووووووة 

    الجام ة.

 
 الطبية ةالقافلرئيس   

 ورئيس لجنة القوافل الطبية بال لية

 أ.د/ عبد المنعم فو    

 الن اء والتوليداستاذ امراض   
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 المشاركي  بالقافلة
 صندوق الخير

 

  لةياء اةو  ورة .2  د. متةد  ل  يوس  .1

 ام يه   دهللا .4   ايد  الكيال .3

  ناريةان   ةان شكر  .6    ه  اسم .5

    ه فار ق فريد .7

 
 

  مجموعه التثقي   
 

   دالرحةن  ي م ال ر ةاني .2  احةد  زمي ال ةصي .1

  لياء متةد ال تر .4 سالم صاةر   د الة ل ا .3

 لؤي اشر  السيد .6 هللام ه  .5

 متةد يةان اةرا يم الرةدا ي .7 سةا  صاةر   د ال رازق .1

  د اء سراج .8

 
 

  معيه الروان
 

  فاء حةزة ةصيلة .2 مذا   د التةيد .1

   ت   دة   دالغ   .4 .متةد  جالن .3

 فاوةة متةد حةاد .6 مريم حامد احةد .5

 شا  دة متةد  دالجليل .8 شيرىن السيد متةد رةي  .7

 الرحةن  ةال  د  .11 متةد ةكر .9

 
 

 مؤس ة بنك الدواء
 

  ةر   صام مسؤ ل التساةام .2 (د متةود ال سال ) مدير الةؤسسة .1

مدخل ةيانام) ،وال  ةكلية  مؤمن مةرا يم  .3

 (ال ةري 

 يوس   صام. م  وع .4

  حةد  او  م  وع .6   دهللا سامح م  وع .5

   حةد  شر  م  وع .7
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 البرنامج

 األل ا  في ال ذايه  لي الكل 

 ال لوين  ة د االلوان   راسام ال لوين   

 ال الونام داخل القا ه  

 توزي  الصاةون  الل   داخل الةساةقام  

  .في ال ذاية  اي م  رض ال يلم الكرتوني   ل  اال الد ... 

  ا ال... ةاالت سوووووووووي  مووووووووو  د  وووووووووور متةووووووووود ال شوووووووووري.. اي م  ووووووووورض الةسووووووووورحيه  ووووووووون

ا  ةووووول  شووووو  الرمووووود لالو وووووال مقسوووووةين ال ضوووووافه  الةتاف وووووه  ووووون ال ين.... يووووو م ة ووووود 

مجةو ام..... ووووووول مجةو وووووووه ت  ذوووووووي مووووووون ال  شووووووو  ة رجووووووو  للةكوووووووان  شوووووووان تل ووووووو  

و ووووووول   ووووووودي مووووووور  تانيوووووووه.......ثانيا  ووووووواي م  111 تلوووووووون   كووووووو ااا الوووووووي ان ي جةووووووو  ال. 

  رض. الةسرحيه االخري  ن ال و يه ةالصته ال امه
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