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جرمعالل:ضمم المب درة المباسرةمميال يرالةا  ا
ل  ا مممالم  ام ل لمنقولفلمممممملم بمممرماممما بنهمممر

ل شبيالمب نرطا

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها  
قوافل  متالام لة بة الة از  اب ب للللللللللللللبين الةنلاا  والتب تم اختيلاس لا  للللللللللللللمن م لا س  ال  ي   

 لخدمة أ الى الة اة. « يا  ك امة»عبدالفتاح السيسى 

 /وال وا   ،وبا  التع يم وال حللا الع مى -خللالللد عبللدال فللاس  /جللا ا الةوافلل  ب عللاكللة الللدكتوس
 س ي  جامعة بنها. -جمال السعيد  /والدكتوس ،محافظ الة يوبية -عبدالحميد الهجان 

وقالت الدكتوس  اكمان البيطاس الم للللللللللل   ع ى أن لللللللللللطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  
ك يلاا  ى الطلا ال  لللللللللللللل و والطلا البيط و والت بيل   8بلالجلامعلة ان الةوافل   للللللللللللللاس  فيهلا 

عة والع و  والفنون التطبيقية والتم اض وتمت بالتنسللللللللي  مع  ال اا للللللللية والت بية العا  وال سا 
 وباس  ال  اب وال اا ة والدكتوس  مدو الط اخ وكي  وباس  الصحة بالة يوبية.

 52 الة واج ا  التحالي  للللللللللل  551وا افت البيطاس ان الةاف ة الطبية قامت بالا ف ع ى 
وفحوصللللاا ابية الى مسللللت لللل ياا  الة وتحوا  عد  من الحاالا الج ا  عم ياا ج ا ية 

 جامعة بنها والمست  ياا االخ و وص   العالج لها جميعا بالمجان.

 الة  38وا للاسا الى ان الةاف ة البيط اة اهللتهدفت الا للف وصلل   العالج بالمجان للللللللللللللللل 
اا   ، وقامت ك ية الت بية ال اا للية بعةد لةا  مع مسللئولى  1585باإل للافة الا للف ع ى 

ماسهلللللب ازن لللللطة ال اا لللللية و ةهم ع ى المحافظة ع ى من للللل ا وأجه   م ك  ال للللل اب وم
 الم ك  واختياس ال اا ة التب تناهبهم وكي ية الوصول ل  طولة والمحافظة ع ى المستوو.
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و لاسكت ك ية الفنون التطبيقية فب الةاف ة بتنظيم وس لة عم  لتنمية موا ا الفتياا بمدسهلة  
عة الح ب واإلكسلللللسلللللواساا بخاماا وا واا ا دا  من  الة اة وتع يمهم بعض من فنون صلللللنا

 الا ية.

كما نظمت ك ية التم اض ندواا صلللللحية تةقي ية ل مواانين ف لللللال عن ليا   للللل   الد  
ل مت   ين ع ى الو د  الصللللللحية ، وعةدا ك ية ال ساعة لةا اا توعواة واس للللللا كة بالجم ية  

 واال اس  ال ساعية ل م اسعين من ا الى الة اة.

ةلدا ك يلة الت بيلة نلدواا تةقي يلة عن كي يلة الت  لا ع ب صللللللللللللللعوبلاا التع م عنلد ازافلال  وع
وا ق التدسا  الحديةة، وع  لللللللللللللال لما تةدم  الدولة فب التع يم وما تسلللللللللللللعب  لي  من أج   

 تطوا ه ، كما قامت ك ية الع و  ب خذ عيناا لمياه ال  ب وتح ي ها كيميا يلا وفي اا يلا.


