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 ظبنهاا جااظم اا  مجلس  ي القليوبياا  محااظ  
 المجتمع لخدم  التطبيقي  البحوث... 

 أكوو  بنهووع جووعم وو  مجلس حضووووووووووووووو    خالل
 مالمن عبوووو  عم   /الل اء القلي بيوووو  محووووع  

  الجوووعم ووو  المحوووع  ووو  بين ال القووو  أن على
   ةمسووووووووووووووت المحع    أن إلى مشووووووووووووووي ا   لهع الخب ة بيت هى الجعم   ت تب  حيث  طي ة
 بي ،لقلي  ا ألبنعء  الخ مي  ال لمي   سووووووووووووووعلتهع تق يم أجل من للجعم   ال عم كع   لتق يم
 ثلم مختلف  كليعت على تشووووومل الجعم   أن إلى المن م عب  أشوووووع  السووووويع  نفس   ى
  اخلم تجميل  ى تسوووووووووووعهم أن الممكن من  الهن سووووووووووو   الز اع  التطبيقي  الفن ن كلي 

 التخ ج مشوووع ي  ط ي  عن الطالب إشووو اك خالل من  ذلك بعلمحع    الم ن  ميع ين
 مشووووو    نألحسووووو معلي  مكع أة تخصوووووي   يتم عتنفيذه ليتم المشوووووع ي  أ ضووووول  اختيع 

 أ ضووووو  كمع  االبتكع ، اإلب ا  على الطالب تشوووووج  المشوووووع ي  هذ  أن إلى م ضوووووحع  
 ال اق  ى  للتطبي  قوووعبلووو  أبحوووعثووو  تك ن أن البووو  ال لمي البحوووث أن القلي بيووو  محوووع  
  ى طف ة إحووووو اث على  ت مووووول تط ي   إلى  تسووووووووووووووو ى المجتم  خووووو مووووو   ى  تك ن

 .الشبعب مش  ععت
 هى عم  الج مستشفي أن على القعضى السي  /ال كت   الجعم    ئيس أك  جعنب   من
 يزي   يمع فىالمسوووتشووو تسوووتقبل حيث القلي بي  محع     ي المجتم  لخ م   اجه  ت تب 
 عم ىالج للمسووووووتشووووووفي ال عم كع   تق م الجعم   أن إلى مشووووووي ا   ي ميع   م يض معئ  عن
 يثح المحع    ألبنعء تق مهع التى الخ معت  تحسووووووووين الطبي   سووووووووعلتهع أ اء أجل من

 تشخي  ي  يسعع  الذى المغنعطيسي ال نين بجهعز المستشفي بتز ي  الجعم   قعمت
 معك المسووووتشووووفي  اخل األقسووووعم كع    تج ي  تط ي  إلى بعإلضووووع   ل الجهع األم اض
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 ى  سووووويسوووووعهم ممع الجعم ي بعلمسوووووتشوووووفي الخع  اإل ا ي المبنى ببنعء الجعم   قعمت
 أن لىع الجعم    ئيس أك  متصل سيع    ى المستشفي،  اخل الطبي  الخ م  زيع ة

 لىإ بعإلضووووووووع    مشووووووووته  بط خ الجعم ي  الم ن كع    تح يث بتط ي  قعمت الجعم  
 بي الطال األنشط  لممع س  للطالب أمعكن ت  ي  أجل من شب ا م ن تط ي  جع ي أن 

  ذلك ه بمشووت الز اع  كلي  مخبز بتشووغيل قعمت الجعم   أن إلى ضووع  بعإل المختلف ،
  قط لت ليمل م كز ليست الجعم   أن إلى مشي ا   الجعم ي ، الم ن متطلبعت كع   لت  ي 
نمووع   ال حوو ات  البيئوو  المجتم  خوو موو  قطووع  خالل من للمجتم  الوو عم كووع وو  تقوو م  ا 

 .القلي بي  محع   خ م   ى تض هع التى  االستشع ي  اإلنتعجي 


