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 القافلة الطبية اإلرشادية لقرية العياشة مركز زفتى 
 م بمدرسة / محمد المدني خليل. 2020/ 12/2يوم األربعاء الموافق 

  مجدى سبع رئيس الجامعة /تحت رعاية أ.د

شئون  عماد عتمان نائب رئيس الجامعة ل /وأ.د

   ةالبيئ ةالمجتمع و تنمي  ةخدم
اريممع ئةمم  نظممق اعمملب ئة بجممع  طلطاممع لةعممل الثقممع ل بممع    ب بممع 

وئة مممرا وئةاممم ا ئة طممملو   ة مممل    –زثتممم طركممم   – ئةابلشمممع

 شممممممممممممممممل ك  ئة قبممممممممممممممممع   ثمممممممممممممممم   حبمممممممممممممممم  

وكبمممل ئة قبمممع ة مممج    حســـان دشـــيد عبـــد الع  ـــ  رئلسمممع /    

خ طممع ئة طت ممن و ة بممع ئة بجممع    ممل ثممف ةطممل   كت ممل  ئةعمم ا 

ئة  هممم  بي ثمممف ططمممل ا ئةرسمممق وئةت  بمممل وئ ة مممل  و   نممم  

 ئةقطل  طي :

 في الرسم: نلجنة الكتشاف الموهوبي
 د/ نورهان صالح على غيط المدرس بقسم التربية الفنية .

 واإللقاء :لجنة الكتشاف الموهوبين فى التمثيل 
 د/ أماني جميل العطار المدرس بقسم اإلعالم التربوي.

 السنننننننننننننننننننننيد   قسمممممممممممممممممممممم   نولو يممممممممممممممممممممما الت  ممممممممممممممممممممميموعننننننننننننننننننننن  
األسنننننننتاع المسننننننناعد بقسنننننننم  أ.م.د/ حسننننننننال عطننننننند العنننننننا ي الططنننننننا 

 تكنولوجيا التعليم.
 

( الفنون حيث تم إكشاف موهوبي  م   الب المدرسة في مجال )  
 -التالي:وهم اآلتي أسمائهم على النحو 

 الفصل  االسم  م

 2/3 ها ر س ومة ال زبى .1
 2/1 محمد نبيل عمارة .2
 2/1 عبد الحكيم مصطفى حسن  .3
 2/2 ها ر احمد الشاف ي  .4
 2/1 نورهان رضوان س يد .5
 2/1 روى محمد س يد .6
 1/2  قى عبد ال زيز الشاف ى  .7
 2/1 امل رضا صحصاح .8
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 عميد الكلية                                                وكيل الكلية                                                    مدير المكتب   
               

 
 أ.د/ حمدي إسماعيل ش بان               عبد ال زيزأ.د/حسان رشيد                       أ.أحمد قنديل

 

 
     
 حيننننث تننننم إكشنننناف موهننننوبي  منننن   ننننالب المدرسننننة فنننني مجننننال     
 -وهم اآلتي أسمائهم على النحو التالي: (واإللقاءالتمثيل ) 

 الفصل  االسم م

 2/1 عبد الناصر وائل زيدان  .1
 2/3 ريم احمد ال ذاب  .2
 2/1 محمد عبد الحكيم .3
 2/2 نجالء عد الح يم فرك .4
 2/2 ياسر محمد فرك  .5
  3/2 عال س د عيانة  .6

 


