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- :مشاركة كلية الزراعة فى عن تقرير

 مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية القافلة الطبية البيئية الى  

 بمدرسة المحلة اإلعدادية حي أول بمنطقة أبو شاهين

 2910سبتمبر  92 لسبتيوم ا 

- :تحت رعاية

 الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع ، رئيس الجامعة

 الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةرئيس عماد السيد عتمان نائب  /د.وا
 

برئاسة الدكتور عماد عتمان  بجامعة طنطا وذلك فى اطار سلسلة القوافل التى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ية الشئون الصحية، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مجلس مدينة المحلة الكبرى، ومدير

وجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية التضامن االجتماعي، ومديرية الطب البيطري بالغربية، 

 .والهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الغربية

محمد  /دت االقتصادية بالكلية و استاذ مساعد الحشرا محمد فاضل الشيخ /دوفد من كلية الزراعة ضم  شارك في القافلةو

 ولقد تحدثمدرس البساتين بالكلية  عاصم عبد المجيد العربى /داستاذ الهندسة الزراعية المساعد بالكلية و  رمضان درويش
كيفية مكافحة  كذلكاده بكل ما هو جديد في الزراعه وعن دور كليه الزراعه في خدمه المجتمع المحيط من خالل إمدالوفد

وجود مركز كما اشاروا الى . حل المشكالت التي تواجه المزارعين في محيط محافظه الغربيهوكذلك  الذباب والبعوض
ودورهم فى خدمة المجتمع المحيط كما تحدث  التابعين لكلية الزراعة ركز االغذيةمالتجارب والبحوث الزراعية وكذلك 

. وتدويرها وكيفية االستفادة منها فى تصنيع الكمبوست واالسمدة العضوية خلفاتعن اهمية التخلص من المالوفد ايضا 
قيم واخالق اهل الريف فى االبناء وكيفية وغرس ودور المرأة فى بناء ومساندة االسرة عن التغذية الصحية لالنسان  وايضا

ولقد أشاد جميع الساده الحضور بمدى ...خ ال... تصنيع بعض المنتجات اللبنية كاللبن القريش والزبادى والقشطة والزبدة 
 ....االستفاده من المعلومات الزراعيه المقدمه في هذه القافله
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 رئيس لجنة التوعية واالعالم بوحدة الجودة

 

 هناء عاطف نسيم/د

 

 وتنمية البيئة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع

 

 محمد السيد أحمد/ د.ا

 

 عميد الكلية

 
 شريف جبر/ د.ا


