
 

القوافل الطبية والبيطرية واإلرشادية 

2010/2011 
****** 

 

 القوافل البيطرية      

 

 
 محافظة دمياط –مركز فارسكور  –قرية البراشية :           مكان القافلة  

                 16/2/2011الي  2/2011/ 14من :          تاريخ القافلة   

محم��د أحم��د عل��ى يوس��ف /  د.أ الش��ربيني الس��عيد  عمي��د الكلي��ة ،الس��عيد /  د.أ : المش��رف عل��ى القافل��ة 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 قسم األشعة والجراحة والتخدير –قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي  :     األقسام المشاركة

لكلي�ة قس�م أم�راض ال�دواجن وك�ذلك مس�اهمة ا –قسم أمراض الباطن�ة والمعدي�ة 

ب��األجهزة  واألدوات الالزم��ة للع��الج والفح��ص وع��دد أعض��اء هيئ��ة الت��دريس  

ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطب�اء البيط�ريين واالداري�ن 

  والفنيين وعدد من طلبة الكلية

 : عدد الحاالت التي تم الكشف عليها 

 حالة      39      حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي      

 حالة       90                    حاالت أمراض الباطنة  والمعدية     

 حالة       24                    حاالت الجراحة والتخدير              

 حالة   1720                      حاالت الدواجن واألرانب            

============================================= 
 



 محافظة دمياط –مركز كفر سعد  –القبلية  اإلبراهيميةقرية :             مكان القافلة  

                 23/2/2011الي  2/2011/ 21من :           تاريخ القافلة    

ل��ى يوس��ف محم��د أحم��د ع/  د.أ الس��عيد الش��ربيني الس��عيد  عمي��د الكلي��ة ،/  د.أ :   المش�رف عل��ى القافل��ة

 .وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

قسم  - قسم األشعة والجراحة والتخدير –قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي : األقسام المشاركة 

قسم أمراض الدواجن وكذلك مساهمة الكلية باألجهزة   –أمراض الباطنة والمعدية 

دد أعض�اء هيئ�ة الت�دريس  ومع�اونيهم م�ن واألدوات الالزمة للعالج والفحص وع

المدرسين المساعدين والمعي�دين  واألطب�اء البيط�ريين واالداري�ين والفني�ين وع�دد 

 .من طلبة الكلية  والجامعة بقياداتها 

 : عدد الحاالت التي تم الكشف عليها 

 حالة 80حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي            

 حالة207                لباطنة  والمعدية         حاالت أمراض ا

 حالة 50                       حاالت الجراحة والتخدير            

 حالة 3120                         حاالت الدواجن واألرانب      

============================================= 
 

 محافظة الدقهلية –مركز دكرنس  –ة  نجير قري  :          مكان القافلة    

                 26/10/2011:          تاريخ القافلة     

محم�د أحم��د عل��ى يوس��ف /  د.أ الس��عيد الش�ربيني الس��عيد  عمي��د الكلي��ة ،/  د.أ :   المش�رف عل��ى القافل��ة

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 قسم األش�عة والجراح�ة والتخ�دير –قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي   :    األقسام المشاركة  

قس��م أم��راض ال��دواجن وك��ذلك مس��اهمة  –قس��م أم��راض الباطني��ة والمعدي��ة  -

الكلي���ة ب���األجهزة  واألدوات الالزم���ة للع���الج والفح���ص وع���دد أعض���اء هيئ���ة 

باء البيطريين التدريس  ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين  واألط

طال���ب والجامع���ة 23والفني���ين وع���دد م���ن طلب���ة الكلي���ة وع���ددهم  واإلداري���ين

 .بقياداتها

  



 : عدد الحاالت التي تم الكشف عليها 

 حالة 36             حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي   

 حالة 98                        حاالت أمراض الباطنة  والمعدية      

 حالة 31                          حاالت الجراحة والتخدير             

 حالة 970                            حاالت الدواجن واألرانب         

============================================= 
 

 لدقهليةمحافظة ا –مركز المنصورة  –قرية أويش الحجر   :             مكان القافلة 

                 18/10/2011:           تاريخ القافلة   

محم��د أحم��د عل��ى يوس��ف /  د.أ الس��عيد الش��ربيني الس��عيد  عمي��د الكلي��ة ،/  د.أ : المش��رف عل��ى القافل��ة 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 - قسم األشعة والجراحة والتخدير –صطناعي قسم التوليد والتناسل والتلقيح اال   :األقسام المشاركة    

قسم أمراض الدواجن وكذلك مساهمة الكلي�ة  –قسم أمراض الباطنية والمعدية 

ب��األجهزة  واألدوات الالزم��ة للع��الج والفح��ص وع��دد أعض��اء هيئ��ة الت��دريس  

ومع����اونيهم م����ن المدرس����ين المس����اعدين والمعي����دين  واألطب����اء البيط����ريين 

طال��ب   والجامع��ة  23وع��دد م��ن طلب��ة الكلي��ة وع��ددهم واالداري��ين والفني��ين 

  .بقياداتها

 : عدد الحاالت التي تم الكشف عليها 

 حالة 26حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي            

 حالة 53حاالت أمراض الباطنة  والمعدية                          

 حالة 16                  حاالت الجراحة والتخدير                 

 حالة 850               حاالت الدواجن واألرانب                 

============================================= 
 

 محافظة الدقهلية –مركز شربين  –قرية كفر الحاج شربيني :           مكان القافلة  

                 15/8/2011:         تاريخ القافلة    



محم��د أحم��د عل��ى يوس��ف /  د.أ الس��عيد الش��ربيني الس��عيد  عمي��د الكلي��ة ،/  د.أ : المش��رف عل��ى القافل��ة 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 - قسم األش�عة والجراح�ة والتخ�دير –قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي :     األقسام المشاركة 

قسم أمراض الدواجن وكذلك مساهمة الكلي�ة  –باطنية والمعدية قسم أمراض ال

ب��األجهزة  واألدوات الالزم��ة للع��الج والفح��ص وع��دد أعض��اء هيئ��ة الت��دريس  

ومع����اونيهم م����ن المدرس����ين المس����اعدين والمعي����دين  واألطب����اء البيط����ريين 

طال��ب   والجامع��ة  20والفني��ين وع��دد م��ن طلب��ة الكلي��ة وع��ددهم  واإلداري��ين

 .تها بقيادا
 

 : عدد الحاالت التي تم الكشف عليها 

 حالة  30حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي            

 حالة  56حاالت أمراض الباطنة  والمعدية                            

 حالة  22حاالت الجراحة والتخدير                                     

 حالة 900                   رانب                 حاالت الدواجن واأل

============================================= 
 

 محافظة الدقهلية –مركز أجا  –قرية منشأة اإلخوة :            مكان القافلة    

                 15/8/2011:             تاريخ القافلة   

محم�د أحم�د عل�ى يوس�ف /  د.أ السعيد الش�ربيني الس�عيد  عمي�د الكلي�ة ،/  د.أ :     المشرف على القافلة

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 قسم األش�عة والجراح�ة والتخ�دير –قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي : األقسام المشاركة       

وك��ذلك مس��اهمة  قس��م أم��راض ال��دواجن –قس��م أم��راض الباطني��ة والمعدي��ة  -

الكلي���ة ب���األجهزة  واألدوات الالزم���ة للع���الج والفح���ص وع���دد أعض���اء هيئ���ة 

التدريس  ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين 

طال��ب   والجامع��ة  10واالداري��ين والفني��ين وع��دد م��ن طلب��ة الكلي��ة وع��ددهم 

  .بقياداتها

 

 



 

 : عليها عدد الحاالت التي تم الكشف 

 حالة   96حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي            

 حالة 214حاالت أمراض الباطنة  والمعدية                            

 حالة    63حاالت الجراحة والتخدير                                     

 حالة 2700                حاالت الدواجن واألرانب                    

============================================= 
 

 محافظة الدقهلية –مركز شربين  –قرية كفر الحاج شربيني :         مكان القافلة    

                 11/4/2011:        تاريخ القافلة     

محم��د أحم��د عل��ى يوس��ف /  د.أ الكلي��ة ،الس��عيد الش��ربيني الس��عيد  عمي��د /  د.أ : المش��رف عل��ى القافل��ة 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 قسم األش�عة والجراح�ة والتخ�دير –قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي : األقسام المشاركة       

قسم أمراض الدواجن وكذلك مساهمة الكلي�ة  –قسم أمراض الباطنية والمعدية  -

األدوات الالزم��ة للع��الج والفح��ص وع��دد أعض��اء هيئ��ة الت��دريس  ب��األجهزة  و

ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين  واألطباء البيطريين واالداري�ين 

  .طالب   والجامعة بقياداتها 30والفنيين وعدد من طلبة الكلية وعددهم 

 : عدد الحاالت التي تم الكشف عليها 

 حالة   47      تلقيح االصطناعي       حاالت التوليد والتناسل وال

 حالة  104حاالت أمراض الباطنة  والمعدية                          

 حالة   34حاالت الجراحة والتخدير                                    

 حالة 1200                   حاالت الدواجن واألرانب               

============================================= 
 

 

 

 



 

 محافظة الدقهلية –مركز شربين  –قرية كفر الحاج شربيني :         مكان القافلة    

                 5/4/2011:          تاريخ القافلة   

محم��د أحم��د عل��ى يوس��ف /  د.أ الس��عيد الش��ربيني الس��عيد  عمي��د الكلي��ة ،/  د.أ : المش��رف عل��ى القافل��ة 

 .يل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوك

 قس�م األش�عة والجراح�ة والتخ�دير –قسم التوليد والتناس�ل والتلق�يح االص�طناعي : األقسام المشاركة     

قسم أمراض الدواجن وكذلك مساهمة الكلي�ة  –قسم أمراض الباطنية والمعدية 

ء هيئ��ة الت��دريس  ب��األجهزة  واألدوات الالزم��ة للع��الج والفح��ص وع��دد أعض��ا

ومع����اونيهم م����ن المدرس����ين المس����اعدين والمعي����دين  واألطب����اء البيط����ريين 

طال��ب   والجامع��ة  30واالداري��ين والفني��ين وع��دد م��ن طلب��ة الكلي��ة وع��ددهم 

  .بقياداتها

 : عدد الحاالت التي تم الكشف عليها 

 حالة  83حاالت التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي            

 حالة 206ت أمراض الباطنة  والمعدية                          حاال

 حالة 51حاالت الجراحة والتخدير                                     

 حالة 1300            حاالت الدواجن واألرانب                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ةـــيقوافل طب
         

 

 المنصورة -جمعية المساعي الخيرية  :         مكان القافلة    

               17/1/2011:        تاريخ القافلة      

محمد عبد الرحيم الشحات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية  البيئة  / د.أ :المشرف على القافلة 

عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز اإلداري وطالب 

 .الكلية

 :عدد الحاالت التي تم الكشف عليها 

 سنوات 7:  3طفل من  34: األطفال            

 سنوات 3طفل أقل من  26:                                                      

 .وتم توزيع معجون وفرش أسنان 

 
============================================= 

 

 
 محافظة الدقهلية  –قرية شنيسة    :      مكان القافلة    

 2010/  12 :تاريخ القافلة         

 كلية الطب  بالتعاون مع كلية طب األسنان وجمعية نور الحياة 

============================================= 
 

 محافظة الدقهلية  –قرية شنيسة    :      مكان القافلة    

 1/2011/  7 :تاريخ القافلة         

 كلية الطب  بالتعاون مع كلية طب األسنان  



 

 

 

 

 اإلرشاديةقوافل ال
 
 
 
 
 

 : كلية الزراعةقوافل 
 

  محافظة الدقهلية –مركز المنزلة  –الكفر الجديد   :           مكان القافلة    

   19/10/2010:          تاريخ القافلة      

محم�د / د.أ وتح�ت إش�راف، عميد  كلية الزراعة  -د المجيد هشام ناجى عب/ د.أ :  المشرف على القافلة

وعدد من األساتذة ، السيد اإلمام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

بالكلي�����ة وبع�����ض المهندس�����ين ال�����زراعيين ب�����وزارة الزراع�����ة واألخص�����ائيين 

  .اإلرشاديين

 .معالجة األراضي الملحية –تدوير المخلفات  –زراعة القمح  :       موضوع القافلة 

============================================= 
  

 مركز شربين  –المركز اإلرشادي بقرية الحصص  :          مكان القافلة    

   9/11/2010     :            تاريخ القافلة

محمد السيد / د.أ إشراف هشام ناجى عبد المجيد عميد  كلية الزراعة وتحت/ د.أ : المشرف علي القافلة

وفيق حسني / د.أ اإلمام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسيد

. ة بكلي�ة الزراع�ةث�زكري�ا كس�بة أس�تاذ الورا/ د.أ فراج أستاذ تربية الحي�وان  ،

وع��دد م��ن األس��اتذة بالكلي��ة وبع��ض المهندس��ين ال��زراعيين ب��وزارة الزراع��ة 

لحمي����د ش����كر مس����ئولة القواف����ل  ب����اإلدارة العام����ة والمهندس����ة  ص����فاء عب����د ا

 .للمشروعات البيئية  واألخصائيين اإلرشاديين 



 

  :موضوع القافلة   

 عن أهمية البطاطس: الموضوع األول 

 أنفلونزا الطيور: الموضوع الثاني 

 تصنيع األلبان: الموضوع الثالث 

 
   ============================================= 

 
 

 محافظة الدقهلية  –مركز أجا  –ميت العامل   :          مكان القافلة    

   26/10/2010   :    تاريخ القافلة        

محم�د / د.أ هش�ام ن�اجى عب�د المجي�د  عمي�د  كلي�ة الزراع�ة وتح�ت إش�راف/ د.أ : المشرف عل�ي القافل�ة

ئ��ة وع��دد م��ن الس��يد  اإلم��ام وكي��ل الكلي��ة لش��ئون خدم��ة المجتم��ع وتنمي��ة البي

األس������اتذة بالكلي������ة وبع������ض المهندس������ين ال������زراعيين ب������وزارة الزراع������ة    

  .واألخصائيين اإلرشاديين

 .تجفيف العنب –زراعة القمح  –تدوير المخلفات  :   موضوع القافلة   

    

============================================= 
 

   
 محافظة الدقهلية  –ز منية النصر مرك –الكردي   :          مكان القافلة    

   2/11/2010   :     تاريخ القافلة       

محم�د / د.أ هش�ام ن�اجى عب�د المجي�د  عمي�د  كلي�ة الزراع�ة وتح�ت إش�راف/ د.أ :المشرف عل�ي القافل�ة 

السيد  اإلمام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد م�ن األس�اتذة 

 س����ين ال����زراعيين ب����وزارة الزراع����ة  واألخص����ائيين بالكلي����ة وبع����ض المهند

 اإلرشاديين 

 الصناعات الغذائية –زراعة القمح  –تدوير المخلفات  :   موضوع القافلة    

 
============================================= 



 
 
 

  محافظة الدقهلية  –مركز شربين –الحصص   :          مكان القافلة    

   9/11/2010   :            تاريخ القافلة

محم�د / د.أ هش�ام ن�اجى عب�د المجي�د  عمي�د  كلي�ة الزراع�ة وتح�ت إش�راف/ د.أ :المشرف عل�ي القافل�ة 

وع��دد م��ن ، الس��يد  اإلم��ام وكي��ل الكلي��ة لش��ئون خدم��ة المجتم��ع وتنمي��ة البيئ��ة 

األساتذة بالكلية وبعض المهندسين ال�زراعيين ب�وزارة الزراع�ة واألخص�ائيين 

  .رشادييناإل

 الهجن في نباتات المحاصيل الحقلية والخضر  –تدوير المخلفات  :    موضوع القافلة   

 
============================================= 

 

 
 محافظة الدقهلية  –مركز بلقاس  –بسنديلة  :          مكان القافلة    

   23/11/2010   :   تاريخ القافلة         

محم�د / د.أ هش�ام ن�اجى عب�د المجي�د  عمي�د  كلي�ة الزراع�ة وتح�ت إش�راف/ د.أ :عل�ي القافل�ة  المشرف

وع��دد م��ن ، الس��يد  اإلم��ام وكي��ل الكلي��ة لش��ئون خدم��ة المجتم��ع وتنمي��ة البيئ��ة 

األساتذة بالكلية وبعض المهندسين ال�زراعيين ب�وزارة الزراع�ة واألخص�ائيين 

  .اإلرشاديين

ت�دوير  -زراع�ة القم�ح –زراع�ة البط�اطس  –تربية اآلمنة للطي�ور ف�ي المن�ازل ال :     موضوع القافلة 

 المخلفات

============================================= 
 

 محافظة الدقهلية  –مركز بلقاس  –جاليا  :          مكان القافلة    

   30/11/2010   : تاريخ القافلة           

محم�د / د.أ هش�ام ن�اجى عب�د المجي�د  عمي�د  كلي�ة الزراع�ة وتح�ت إش�راف/ د.أ :المشرف عل�ي القافل�ة 

وع��دد م��ن ، الس��يد  اإلم��ام وكي��ل الكلي��ة لش��ئون خدم��ة المجتم��ع وتنمي��ة البيئ��ة 



األس��اتذة بالكلي��ة وبع��ض المهندس��ين ال��زراعيين ب��وزارة الزراع��ة واألخص��ائيين 

     .اإلرشاديين

 –مكافحة أمراض القمح والفول  -فلونزا الطيور والخنازيرأن –زراعة القطن  :      موضوع القافلة 

   .صناعة األلبان 

============================================= 
 

  -محافظة الدقهلية  –مركز أجا  –نوسا البحر  :          مكان القافلة    

   14/12/2010  :تاريخ القافلة            

محم�د / د.أ هش�ام ن�اجى عب�د المجي�د  عمي�د  كلي�ة الزراع�ة وتح�ت إش�راف/ د.أ :المشرف عل�ي القافل�ة 

وع��دد م��ن ،الس��يد  اإلم��ام وكي��ل الكلي��ة لش��ئون خدم��ة المجتم��ع وتنمي��ة البيئ��ة 

األساتذة بالكلية وبعض المهندسين ال�زراعيين ب�وزارة الزراع�ة واألخص�ائيين 

 0اإلرشاديين 

  -محافظة الدقهلية  –ية النصر مركز من –الكردي   :         مكان القافلة    

 3/3/2011   :تاريخ القافلة           

محمد / د.أ هشام ناجى عبد المجيد  عميد  كلية الزراعة وتحت إشراف/ د.أ :المشرف علي القافلة 

وعدد من ، السيد  اإلمام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

الزراعيين بوزارة الزراعة واألخصائيين األساتذة بالكلية وبعض المهندسين 

 .اإلرشاديين 

 الصناعات الغذائية –زراعة القمح  –تدوير المخلفات  :موضوع القافلة    

============================================= 
 محافظة الدقهلية  –مركز دكرنس  :          مكان القافلة    

   15/3/2011  :تاريخ القافلة            

محم�د / د.أ هش�ام ن�اجى عب�د المجي�د  عمي�د  كلي�ة الزراع�ة وتح�ت إش�راف/ د.أ :المشرف عل�ي القافل�ة 

وع��دد م��ن ،  الس��يد  اإلم��ام وكي��ل الكلي��ة لش��ئون خدم��ة المجتم��ع وتنمي��ة البيئ��ة

األساتذة بالكلية وبعض المهندسين ال�زراعيين ب�وزارة الزراع�ة واألخص�ائيين 

 .اإلرشاديين

 .مناهضة عمالة األطفال في الريف المصري :      ة  موضوع القافل



 

 أبو ماضي   :         مكان القافلة    

   22/3/2011:  تاريخ القافلة            

محم�د / د.أ هش�ام ن�اجى عب�د المجي�د  عمي�د  كلي�ة الزراع�ة وتح�ت إش�راف/ د.أ : المشرف عل�ي القافل�ة

وع��دد م��ن ،  جتم��ع وتنمي��ة البيئ��ةالس��يد  اإلم��ام وكي��ل الكلي��ة لش��ئون خدم��ة الم

األس��اتذة بالكلي��ة وبع��ض المهندس��ين ال��زراعيين ب��وزارة الزراع��ة واألخص��ائيين 

 .اإلرشاديين

 تسمين الماشية واألغنام  -واألرززراعة القمح  –أنفلونزا الطيور والخنازير  :     موضوع القافلة  

============================================= 
 
 

 اإلدارة الزراعية بالدقهلية   :         القافلة     مكان

   29/3/2011  :  تاريخ القافلة          

محم�د / د.أ هش�ام ن�اجى عب�د المجي�د  عمي�د  كلي�ة الزراع�ة وتح�ت إش�راف/ د.أ :المشرف عل�ي القافل�ة 

وع��دد م��ن ،  الس��يد  اإلم��ام وكي��ل الكلي��ة لش��ئون خدم��ة المجتم��ع وتنمي��ة البيئ��ة

ة بالكلية وبعض المهندسين ال�زراعيين ب�وزارة الزراع�ة واألخص�ائيين األساتذ

 .اإلرشاديين

 تربية النحل :     موضوع القافلة 

============================================= 
 

 بهوت مركز طلخا     :          مكان القافلة    

   30/3/2011  :  تاريخ القافلة           

محم�د / د.أ هش�ام ن�اجى عب�د المجي�د  عمي�د  كلي�ة الزراع�ة وتح�ت إش�راف/ د.أ : افلة المشرف علي الق

وع��دد م��ن األس��اتذة بالكلي��ة وبع��ض ،  الس��يد  اإلم��ام وكي��ل الكلي��ة لش��ئون خدم��ة المجتم��ع وتنمي��ة البيئ��ة

 المهندسين الزراعيين بوزارة الزراعة واألخصائيين اإلرشاديين

 زراعة القمح  –تدوير المخلفات  –اطس زراعة البط :       موضوع القافلة

============================================= 
 
 



 

  مراكز بلقاس      :         مكان القافلة    

   12/4/2011  :تاريخ القافلة            

د محم�/ د.أ هش�ام ن�اجى عب�د المجي�د  عمي�د  كلي�ة الزراع�ة وتح�ت إش�راف/ د.أ :المشرف عل�ي القافل�ة 

وع��دد م��ن ،  الس��يد اإلم��ام وكي��ل الكلي��ة لش��ئون خدم��ة المجتم��ع وتنمي��ة البيئ��ة

األساتذة بالكلية وبعض المهندسين ال�زراعيين ب�وزارة الزراع�ة واألخص�ائيين 

 0اإلرشاديين

 دورة تدريبي��ة لهيئ��ة توجي��ه وت��دريس م��ادة الميكروبيول��وجي بالم��دارس الثانوي��ة  :     موض��وع القافل��ة 

 قهلية الزراعية بالد

============================================= 
 
 

 محافظة الدقهلية  –مركز أجا  –نوسا البحر  :         مكان القافلة    

   19/4/2011  :تاريخ القافلة            

محم�د / د.أ هش�ام ن�اجى عب�د المجي�د  عمي�د  كلي�ة الزراع�ة وتح�ت إش�راف/ د.أ :المشرف عل�ي القافل�ة 

وع��دد م��ن ،  اإلم��ام وكي��ل الكلي��ة لش��ئون خدم��ة المجتم��ع وتنمي��ة البيئ��ة الس��يد

األساتذة بالكلية وبعض المهندسين ال�زراعيين ب�وزارة الزراع�ة واألخص�ائيين 

 اإلرشاديين 

 اإلدمان وطرق عالجه –الوراثة والمجتمع  :      موضوع القافلة

============================================= 
 

 محافظة الدقهلية  –منطقة اإلصالح الزراعي بأجا  :         لقافلة    مكان ا

   5/4/2011  :      تاريخ القافلة      

محم�د / د.أ هش�ام ن�اجى عب�د المجي�د  عمي�د  كلي�ة الزراع�ة وتح�ت إش�راف/ د.أ :المشرف عل�ي القافل�ة 

دد م��ن وع��،  الس��يد اإلم��ام وكي��ل الكلي��ة لش��ئون خدم��ة المجتم��ع وتنمي��ة البيئ��ة

األساتذة بالكلية وبعض المهندسين ال�زراعيين ب�وزارة الزراع�ة واألخص�ائيين 

 اإلرشاديين

 دور بنك التنمية واالئتمان الزراعي في النهوض باإلنتاج الزراعي :         موضوع القافلة



 
 محافظة الدقهلية    :         مكان القافلة    

   12/4/2011  :تاريخ القافلة            

محمد السيد  / د.أ هشام ناجى عبد المجيد عميد  كلية الزراعة وتحت إشراف/ د.أ :المشرف علي القافلة 

وع��دد م��ن األس��اتذة ،  اإلم��ام وكي��ل الكلي��ة لش��ئون خدم��ة المجتم��ع وتنمي��ة البيئ��ة

بالكلي�����ة وبع�����ض المهندس�����ين ال�����زراعيين ب�����وزارة الزراع�����ة واألخص�����ائيين 

 .اإلرشاديين

 المكافحة البيولوجية للمحاصيل الزراعية :      موضوع القافلة 

============================================= 
 

 محافظة الدقهلية  –مركز طلخا  –كتامة  :         مكان القافلة    

   19/4/2011  :تاريخ القافلة            

محم�د / د.أ راع�ة وتح�ت إش�رافهش�ام ن�اجى عب�د المجي�د  عمي�د  كلي�ة الز/ د.أ :المشرف عل�ي القافل�ة 

وع��دد م��ن ،  الس��يد  اإلم��ام وكي��ل الكلي��ة لش��ئون خدم��ة المجتم��ع وتنمي��ة البيئ��ة

األساتذة بالكلية وبعض المهندسين ال�زراعيين ب�وزارة الزراع�ة واألخص�ائيين 

 اإلرشاديين

 األغذية الهندسية وراثيا بين السلبيات وااليجابيات :      موضوع القافلة 

============================================= 
  -مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية  :         مكان القافلة    

   12/4/2011  :تاريخ القافلة            

محم�د / د.أ هش�ام ن�اجى عب�د المجي�د  عمي�د  كلي�ة الزراع�ة وتح�ت إش�راف/ د.أ :المشرف عل�ي القافل�ة 

وع��دد م��ن ،  ن خدم��ة المجتم��ع وتنمي��ة البيئ��ةالس��يد  اإلم��ام وكي��ل الكلي��ة لش��ئو

األس������اتذة بالكلي������ة وبع������ض المهندس������ين ال������زراعيين ب������وزارة الزراع������ة    

 .واألخصائيين اإلرشاديين

 تصنيع االلبان –زراعة البصل  :        موضوع القافلة

============================================= 
 

 



 الدقهلية-ميت غمر –اإلرشادي بناحية ميت الفرماوي المركز  :         مكان القافلة    

   22/11/2011  :تاريخ القافلة            

 إبراهيم أبو خليل سعفان  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمي�ة البيئ�ة و/ د.أ :المشرف علي القافلة 

راني��ا إب��راهيم الجم��ال / محم��ود محم��د الجم��ل منس��ق القواف��ل اإلرش��ادية د/ د.أ

وعدد من األساتذة بالكلي�ة وبع�ض المهندس�ين ، درس بقسم الصناعات الغذائية م

 .الزراعيين بمركز ميت غمر واألخصائيين اإلرشاديين

 الصناعات الغذائية وكيفية االستفادة منها والتأكد من سالمة هذه الصناعات) 1    : موضوع القافلة 

م���ن العف���ن وخالي���ة م���ن لي���ة الفاكه���ة والخض���ار وكيفي���ة االحتف���اظ بألوانه���ا خا )2

 .الحشرات

 
 

 قوافل احلاسبات واملعلومات
 

 محافظة الدقهلية  –قري مدينة أجا :      مكان القافلة    

 2010/  12 :تاريخ القافلة         

تعليمية تثقيفية لنشر ثقافة الحاسب اآللي للمدارس االبتدائية واإلعدادية بقري  :    موضوع القافلة 

 .مدينة أجا

============================================= 
 

 مدارس قري  محافظة الدقهلية  :      مكان القافلة    

 2/2011 :تاريخ القافلة         

 نشر ثقافة الحاسب اآللي بقري المحافظة :    موضوع القافلة 

 

============================================= 
 

  مدارس قري  محافظة الدقهلية :      مكان القافلة    

 3/2011 :تاريخ القافلة         

 نشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات الخضراء بقري المحافظة  :    موضوع القافلة 



 

 قوافل رياض األطفال
 

 عدد من الحضانات ورياض األطفال بمحافظة الدقهلية   :      مكان القافلة    

 2011/     :تاريخ القافلة         

 زيارة لعدد من الحضانات  :     موضوع القافلة

 

============================================= 
 

 قوافل كلية الرتبية الرياضية
 

  مستشفي مركز األورام بجامعة المنصورة  :مكان القافلة                

 16/5/2011    :تاريخ القافلة               

 .إدخال البهجة والسرور لدى المرضى -   :        موضوع القافلة   

 .المساهمة فى حل بعض المشاكل لديهم -

 .التواصل والترابط بين الكلية وأفراد المجتمع الخارجى -

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  –فادية أحمد عبد العزيز / د.السيدة أ :المشرف على القافلة     

 .ة العالقات العامة بمركز األورامبالتنسيق مع مسئول وتنمية البيئة

   

============================================= 
        

 دار المسنين  :          مكان القافلة   

               10/5/2011:        تاريخ القافلة       

اإلداري وطالب عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز : المشرف على القافلة  

 الكلية

  .رفع الروح المعنوية لكبار السن وعمل يوم رياضي لهم: موضوع القافلة        


