
 

 لمحات

 
 

فى لقاء مع أ.د/ على شمس الدين رئيس 

الجامعة أوضح سيادته ان جامعة بنها 

واحدة من ضمن الجامعات الرائدة فى 

خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة 

لى التالحم ع وهى تحرص دائما بها ،

المجتمعي مع مجتمع محافظة القليوبية 

قد سبق لجامعة بنها أن قامت  حيث أنه

بعدد من الدراسات الخاصة بانتشار 

األمراض والمسح الطبي من خالل 

 52مشروعات متتابعة منذ أكثر من 

ً بالتعاون مع منظمة اليونسكو  عاما

وغيرها من الجهات المحلية والدولية 

بيع اإلقليمية قد بدأت وكانت فكرة األسا

 5002عام 

اهم االنشطة  وتعد األسابيع االقليمية من 

التى تعكس المشاركة المجتمعية للجامعة 

فى ضوء استكمال رسالتها نحو خدمة 

المجتمع وتنمية البيئة والوصول بها إلى 

 اقصى مستويات التقدم والرقى.

تواصل ومن أهم أهداف هذا المشروع ، 

مع ونشر الوعي ة مع المجتالجامع

الحفاظ علي الصحة العامة البيئي ، 

تقليل الضغط علي ، للمواطنين 

توفير المبالغ التي  ، المؤسسات الصحية

تنفق علي عالج األمراض التي تسببها 

نشر روح العمل ، اآلفات الضارة

والتطوعي لدي الطالب الجماعي 

إعطاء نموذج مشرف والمواطنين و 

 مثمر.لتعاون المؤسسات في عمل 

 

 
 
 

 نشرة االسبوع االقليمى السابع        
 مدة  اتجمممع حاماة  البية خل       

 

قطاع خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة 

 

 حال  فى قرة  ةيت العطار 407القافل  الطبي .. العالج باتجمان لـ 

 
، أ.د/ جمال  قام أ.د/ جمال اسماعيل نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه

بجوله تفقديه لقوافل األسبوع األقليمى السابع  سوسه المشرف العام على األسبوع االقليمى 

تذليل كل  ولمتابعة سير العمل فى قريتى ميت العطار وطحلة وحماية البيئه  لخدمة المجتمع

الساده اعضاء هيئة  ق والمشكالت التى تواجه القوافل وتوجيه الشكر والتقدير إلىالعوائ

 . المشاركين فى فعاليات االسبوع طالب الالتدريس و

 

انطلقت القافلة وحماية البيئة األول من االسبوع االقليمى السابع لخدمة المجتمع  اليومفى 

توفيق العدل السعيد استاذ الباطنة والجهاز الهضمى أ.د/  بإشرافالطبية بقرية ميت العطار 

وكان مقرها الوحدة الصحية بالقرية وتضمنت سبع عيادات منها االسنان والكبد بكلية الطب 

ة ( ، ونساء وتوليد ) حال 00حالة ( والعظام )  02)       حالة ( ، واالنف واالذن 00) 

كما ، حالة ( 20حالة ( ، والكبد )  83حالة ( ، والصدر )  25)    باطنةالحالة ( ، و 000

( حالة إلى مستشفى بنها الجامعى بين حاالت رمد  52ان القافلة قامت بتحويل عدد ) 

وعظام والقيام ببعض الفحوصات والتحاليل الطبية لتشخيص حاالتهم، وفى سياق متصل 

قامت القافلة بعقد ندوة صحية تحت عنوان " الرعاية باألم والطفل بعد الوالدة " حاضر فيها 

أ.د/ امل أحمد حسن وكيل كلية التمريض لشئون البيئة وخدمة المجتمع و الدكتورة / هناء 

محاور الندوة العناية عبد الجواد رئيس قسم الصحة العامة بكلية التمرض ، وكانت اهم 

فترة ما بعد الوالدة ، والرعاية بالطفل وأهمية الرضاعة الطبيعية ، النزالت  بالتغذية فى

وفى نهاية الندوة قام بعض األهالى بتوجية ، المعوية واألطفال ذوى االحتياجات الخاصة

كيفية معالجة ، استفسارات للسادة الحضور من اهمها:كيفية معالجة التهاب العصب الخامس

 تورم األقدام.

اهالى القرية سعادتهم بالخدمات التى تقدمها الجامعة لهم من عالج واستقبال حيث وقد ابدى 

ان االطباء يقومون باالستماع لشكواهم ، كما يقومون بصرف الدواء بطريقة منظمة ، 

 .والعالج متوفر ومتاح لكل أهالى القرية

ممدوح فراج  وقامت لجنة االعالم برئاسة الدكتور / امام شكرى القطان وعضوية االستاذ

جراء حديث مع الدكتور/ مسعد بشارة مدير االدارة الصحية ببنها حيث انه يقوم بتنظيم إب

القافلة واالعداد الجيد لها وتجهيز العيادات وتوفير كافة المستلزمات الطبية واالدوية وعمل 

الصحة الدكتور/ زكريا عبد ربه وكيل وزارة  هالدعاية الالزمة واالرشاد تحت اشراف وتوجي

بالقليوبية ، وذكر الدكتور/ مسعد مرقص بشارة ان معظم الحاالت الواردة من االمراض 

المتوطنة مثل االسكاريس وان الوحدة الصحية تقوم بخدمة المرضى من خالل البرنامج 

المياه و ةذيغمثل الرقابة على االدوية واال الموسع للتطعيمات والمجاالت الوقائية االخرى

طباء فى التخصصات األالنهاية مر اليوم على أفضل حال بوجود األدوية ووفى ، وغيرها

 المختلفة.
 

 العمدد األحل
 

 32/2/3704 األحمد
32/2/3704 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 تشجري قرة  ةيت العطار
 

 

انطلقت القافلة الزراعية والتشجير بقرية ميت العطار ضمن االسبوع 

االقليمى لخدمة المجتمع وحماية البيئة حيث قامت القافلة بزراعة عدد 

شجرة بالقرية بهدف زيادة الرقعة التشجيرية والتجميلية بها. كما  00

القافلة بتنظيم ندوة عن امراض النبات والدواجن ألهالى القرية قامت 

وتضمنت األمراض الخاصة بالنبات مثل النيماتودا والذى من اهم صفاته 

انه يتغذى على الجذر ويمتص الغذاء من قلب الخلية مما يضعف النبات 

وانه ال يرى بالعين المجردة ، كما تضمنت الندوة طرق زراعة نباتين فى 

احد وما يمكن ان يتعرض له النبات من اصفرار جزء منه او التواء آن و

وتحدثت الندوة عن طرق مكافحة المرض سواء كانت طبيعية ، االوراق

عن طريق ارتفاع درجة حرارة الجو أو تطبيقية عن طريق حرث التربة 

أو تغطية النبات بالمشمع فيقوم بامتصاص درجة الحرارة أو عن طريق 

وتحدث الدكتور/ ، لنبات وتحليلها بالجمعية الزراعية أخذ عينة من ا

اسامة الجارحى المدرس بقسم الدواجن بكلية الزراعة بمشتهر عن 

تربية الدواجن وكيفية زيادة انتاج البيض من اجل مقاومة ارتفاع اسعار 

السوق، ومن وسائل زيادة االنتاج اختيار االنواع الجيدة وضرورة 

ير بالذكر ان القافلة قد شارك بها االستاذ الدكتور/ وجد، االهتمام بالتغذية

احمد عاشور وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع واالستاذ 

 ى والدكتورة غادة رفعت.حالدكتور/ محمد سلوع والدكتور اسامة الجار

 

 

 ةيت العطار: حتت اتجمهر ةياه
 

قامت لجنة رصد الملوثات برئاسة 

ل كلية العلوم أ.د/ لطفى ابو سالم وكي

لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، و د/ 

بقسم الحشرات بكلية أحمد اسماعيل 

، وأ.د/ إلهام محمد سالمة بأخذ العلوم

عينة مياه من عدة مناطق مختلفة 

مركز  –منها الوحدة الصحية بالقرية 

بعض المنازل بالقرية للقيام  –الشباب 

بتحليلها والتأكد من صالحيتها للشرب 

ايفاء الجامعة بالنتائج  وسيتم

لتوصيلها للسادة المسئولين إلتخاذ 

للحفاظ على صحة  االجراءات الالزمة

 .وسالمة المواطنين

 

 القافل  الرةاضي  بقرة  ةيت العطار
 

فى اطار سعى جامعة بنها متمثلة فى قطاع خدمة 

المجتمع وتنمية البيئة إلى الوصول باألهالى إلى 

الصحة الرياضية وطرق ممارسة الرياضة، 

ية ضمن االسبوع االقليمى نظمت القافلة الرياص

السابع لجامعة بنها عددا من الندوات الرياضية 

حيث تحدث االستاذ الدكتور/ عبد العزيز حسن 

عن الرياضة ومفهومها وكيفية ممارستها 

واهميتها فى حياة الفرد واعطى بعض األمثلة 

عن اشخاص تميزوا فى مجال المالكمة مثل مايك 

 نشأته كطفل من تايسون المالكم الشهير متناوال

اطفال الشوارع حتى صار الرياضى األشهر فى 

العالم، ووجه النصيحة إلى كل طفل ان يمارس 

الرياضة لمدة ال تقل عن ثالثون دقيقة يومياً، 

وتحدث الدكتور/ ايهاب عماد عن كرة القدم كلعبة 

شعبية واالرتباط بين ممارستها وتنمية العالقات 

 وض بالمجتمع.بين االفراد ويالتالى النه

 

 

 نمدحات ححماضرات ةمنوع 
 لقافل  الموعي  حالمثقيف 

 

نظمت قافلة التوعية والتثقيف عددا من الندوات والمحاضرات وورش 

حيث قامت القافلة بعقد محاضرة العمل ألهالى قريتى ميت العطار وطحلة 

بعنوان المتفوفون والموهوبون حاضر فيها أ.د/ عالء سعد الدين متولى 

االستاذ بكلية التربية تحدث خاللها عن كيفية اعداد الموهوبين والكسف 

عن قدراتهم العقلية وتوفير االماكن الالزمة إلعدادهم اعدادا جيدا مؤكدا 

ة علم الرياضيات وتنمية التفكير االبداعى على العالقة الوثيقة بين دراس

حيث ان علم الرياضيات يتيح للفرد القدرة على التفكير االبداعى فى 

المسائل الرياضية وطرق حلها ، واضاف أ.د/ رضا هندى االستاذ بكلية 

التربية ان الموهوبين لديهم قدرة عالية على التفكير واالبتكار واالبداع لذا 

البيئة السليمة التى تساعدهم على بذل الجهد ليستفيد يجب ان تتوفر لهم 

 منهم الوطن.

وفى السياق ذاته تحدثت الدكتورة/ افراج عزب االستاذ بكلية االداب قسم 

الجغرافيا عن مشكلة سد النهضة واخطاره ومشكالته ، كما القى الدكتور 

/ مصطفى غريب محاضرة بعنوان مستقبل الثقافة فى مصر وقام اعضاء 

ئة التدريس بكلية االداب بعمل استبيان عن مستوى اداء الخدمات هي



 
                                              

                                                                                          

          (                                                  / .                   

                                                    )                              

 (                                      IB                                          ) 

                                                                                

                                                                                      

                                                                                      

                                             20.     

 
 

 

 

   
 م الفىن لقرة  ةيت العطاراليو

فى أولىى وىو ا للنو ىل لله لىل لع ىألول لى نلسىى لل ىمأل  لمجسىع للسويسى  ويسملىع للأللبىلت ولليىى ألىجأا فىى   لىع سلىا 
للعطم ت  مسا للنو ل أل بم ع أ.ج/ ليسج لأل لهلم وكلل كنلع لله ون لليطأللقلل ألعقج و شىل ف لىل فىى سج  ىع سلىا للعطىم  

ييىا ن ىولن   ىم شمتىلما ك يو لىلت و مسىا ج/ هألىل شىنألى أليىج ل  لليفسلىت ننىى ف لىما لل  ىم ل أليجلبلع للسشىي كع 
 لليفسلىىت نىىن سىىجت  ىىعمجينم  مبنلنللي ىىم يعنس ىىم فىىن لل  ىىم أن  ويق لميىىل لليجل ىىل فىىى للشمتىىلما للك يو لىىلت و ىىج

 ول أليكم  سن ومسعع أل نم(.
يىج ل  وسوسونىل سىن طىف  للكنلىل أليوسلىل ويىاللن يىولبط أ.ج/ ليسج لأل لهلم لتىميألل  مألىل سىن أن ىمئ هلبىع لل مم 

للسج  ىىل ل أليجلبلىىل ألملق لىىل ألعسىىل لويىىما وجل لىىل يس ىىل شىىعم له لنق لىىل وفىىى لل نملىىل نقىىجا للنو ىىل  ىىجويلن لىولىىى نىىن 
للسش ونما للتغل ه ويم  ا فلنم للجكيو ه ي ىمن ن سىمن ولليىى  كىاا فىى يىجل نم نىن للسشى ونما للتىغل ه وكلهلىع 

نوض ألنمت وش يا كلهلع لل  م ننى للسفأل  وتألمغينمت ون  ا  سمتج سمينهل سن لنسمل للطىف  ألملكنلىل س ىل لل 
للطألمنل وللتألمغل ولل  ىل،ت ولملى له  مسىا ألي هلىت ألعىض لىشىكمل للأل ىلطل مىفل لل ىجوهت ولل م لىل نىن يط لىا لىشىغمل 

لقلل ولليى أ ينجفا يج ل  للطف  ننى لنسىمل لليط لىا كنلع لله ون لليطأل –لله لل ويم  ا فلنم للجكيو ه س ى  ت  
 ول شغمل لله لل لليى ل يهلجون ألنم فى س ميى لليلمه لللوسلل.



 ألبوم صور
 فاعليات االسبوع القليمى السابع 
 بقرة  ةيت العطار ةركز بنها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حات بقرة  ةيت العطارالنمد
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 حرش عمل لممدرةب طالب املمدارس على فنون الرسم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



أعضاء هية  الممدرةس حالطالب بكلي  الفنون المطبيقي  ةرمسون جمدارة  فـى ممـع 
 املمدارس مبيت العطار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عطارنمدحات كلي  الرتبي  مبجمع املمدارس مبيت ال
 
 
 

 نمدحة كلي  الفنون المطبيقي 
 عن الرسم حالطباع  على املالبس

 
 
 
 
 
 
 

 القافلة الطبية
 
 

 القوافل الطبي 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 حكلي  الرتبي  النوعي  قوافل كلي  األداب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القوافل البيطرة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 اإلشراف العام
  مجال امساعيلأ.د. 

                                                   

 رئيس المحرةر
 أ.د/ مجال سوس 

                                                    
 ةمدةرح المحرةر

 د/ إمام شكرى القطان                      د/ مصطفى محجوب             

 هية  المحرةر
 أ/ ممدوح فراج

 أحمد حسين كامل الطالب/ على رافت عبد العزيز                      الطالب/

 احمد صالح سالم طالب/ الاحمد سعيد بكرى                           الطالب/ 

 محمد سعد صيامالطالب/ احمد عبد ربه                               الطالب/ 

 ياسر عبد الحكيم الطالب/ كريم رزق السيد                            الطالب/ 

 اسماء انس المصرى     الطالبة/ غادة عزت محمد                           الطالبة/ 

 سما عبد العزيز الطالبة/ فاطمة جمال عبد القادر                    ة/ الطالب

 يمنى مختار النجار          الطالبة/                 دينا سامى محمد            الطالبة/ 
 

 اإلخراج الفني
 سالمانأحمد /ابراهيم دد/ أحمد عبد الفتاح                                         

                            


