قطاع خدمة المجتمع
وتنمية البيئة
العدد الثانى

نشرة االسبوع االقليمى السابع

خلدمة اجملتمع ومحاية البيئة

القافله الطبية في مدينة الخصوص تواصل عملها
الكشف على  303حالة والعالج بالمجان
انطلقت القافله الطبيه في يومها الثاني الي مدينه الخصوص لتواصل عملها
ضمن فعاليات االسبوع االقليمي السابع لخدمه المجتمع وحمايه البيئه وتوافدت
االهالي علي الوحده الصحيه بمدينه الخصوص بعد ان تم اذاعه خبر القوافل
المجانيه التي تقدمها جامعه بنها .اكد دكتور/جمال سوسة-المشرف على
األسبوع اإلقليمي ان القافله تضمنت سته تخصصات مختلفه وهي ( االطفال
والباطنه والعظام والرمد والنساء والتوليد وقلب وصدر ) وتقدم هذه
التخصصات أهم التخصصات الموجوده في المستشفي باالضافه الي قوافل
تنظيم االسره كما اوضح سيادته ان موضوع نقص االدويه يرجع الي الميزانيه
المحدوده ,وقد قام أ.د/جمال اسماعيل -نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه
المجتمع وتنمية البيئه بتذليل كل المشكالت والعوائق الموجوده حتي تتمكن
القافله من ممارسه اعمالها لخدمه اهالي مدينه الخصوص بالتعاون مع
د/عصام منصور  -مدير مستشفي الخصوص وكان عدد الحاالت التي تم توقيع
الكشف عليها  303حاله موزعه كالتالى:
عيادة االطفال601حاله،عيادة الباطنه  85حاله  ،عيادة النساء وتوليد 61
حاله ،عيادة الرمد  5حاالت ،عيادة العظام  85حاله ،وعيادة القلب
والصدر10حاله ،وذلك باإلضافة إلى تحويل عدد  61حالة إلى مستشفى بنها
الجامعى لعمل الفحوصات الطبية الالزمة ،وفى نهاية الجوله الطبية اشاد
د/عصام منصور  -مدير مستشفي الخصوص بدور القافله في خدمة مدينة
الخصوص متمنيا ان تقوم الجامعه بتنظيم العديد من هذه االسابيع االقليمية إلى
مدينة الخصوص.

تشجير مداخل وشوارع مدينة الخصوص
توجهت القافلة الزراعية فى يومها الثانى إلى مدينة الخصوص باشراف
أ.د /احمد عاشور وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،
وعضوية أ.د /محمد سلوع  ،و د /اسامة الجارحى وقد قاموا بتشجير شارع
ترعة االسماعيلية إلضفاء الناحية الجمالية للمدينة إضافة إلى أن عملية

اإلنثين

2104/3/24

لمحات

يتزايد االهتمام بقضايا البيئة
وحمايتها يوم بعد يوم حيث تتعرض
البيئة المحيطة بنا لمختلف المخاطر
في شتى أنحاء العالم بما فيها وطننا
الحبيب مصر  .وتلوث البيئة
واإلخطار الناتجة عنه يعتبر من
الموضوعات التي تنال اهتماما بالغا
من حكومتنا الرشيدة التي وضعت لها
كثير من الخطط لتتالفى اآلثار الناتجة
عن هذا التلوث وسلبياته على الكائنات
الحية.
ولما كان قطاع خدمة المجتمع وتنمية
البيئة هو النافذة التي تطل منها
الجامعة علي المجتمع حيث يحدث
التواؤم بين الفكر العلمي في الجامعة
والفكر التطبيقي في المجتمع فقد قامت
الجامعة بتنظيم االسبوع االقليمى
السابع لخدمة المجتمع وحماية البيئة
الذى يساعد الجامعة في أداء رسالتها
نحو هذا المجتمع والتي من أهم
أهدافها تعريف المجتمع بدور الجامعة
وتهيئه للتفاعل مع متطلبات هذا الدور
اقتناعا بأن العلم هو قاطرة التنمية
الحقيقية المستدامة وتحديد أولويات
المشكالت البحثية في المجتمع من
خالل تواجد أعضاء هيئة التدريس
والباحثين في الميدان مع المواطنين.

أ.د/جمال اسماعيل

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة

اللجنة الرياضية  ..ندوات ومحاضرات متنوعة بمدينة الخصوص
نظمت اللجنة الرياضية عددا من الندوات والمحاضرات وورش العمل ألهالى مدينة الخصوص حيث قامت اللجنة بعقد ندوة
بعنوان"االنحرافات القوامية والتشوهات " حاضر فيها الدكتور /ايهاب محمد عماد الدين المدرس بكلية التربية الرياضية تحدث
خاللها عن االرشادات المعرفية للحماية من االنحرافات القوامية وعن االرشادات اثناء رفع االشياء عن االرض وحملها
واالرشادات المعرفية م ن وضع الجلوس والوقوف والمشى وفى سياق متصل عقدت اللجنة ندوة بعنوان الرياضة واهميتها فى
المجتمع تحدث فيها الدكتور /عبد العزيز حسن عن اهمية الرياضة فى حياتنا اليومية وكيف تعمل على نموالجسم وضبط السلوك
وإقامة عالقات جيدة بين افراد المجتمع وفى النهاية عقدت اللجنة ندوة بعنوان اهمية الرياضة فى حياة االنسان حاضر فيها
الدكتور /حاتم محمد حسنى وقد ت حدث خاللها عن اهمية الرياضة مشيرا الى انها تعمل على زيادة الرشاقة والمرونة ووهى تعمل
ايضا على بناء الجسم فالبد لإلنسان ان يمارس الرياضة لما لها من اهمية كبرى فى حياته مضيفا ان ممارسة الرياضة والتغذية
الجيدة وراحة الجسم المناسبة تساوى الجسم السليم المثالى مؤكدا على انه البد ان تكون التغذية بدون افراط او تفريط .

لجنة رصد الملوثات بالخصوص
تحلل المياه...
تقيس نسبة العادم...
فى ثانى جوالت االسبوع االقليمى السابع لجامعة بنها تحت
اشراف أ.د /لطفى ابو سالم وكيل كلية العلوم لشئون البيئة
وخدمة المجتمع  ،و د /أحمد اسماعيل بقسم الحشرات
بكلية العلوم ،وأ.د /إلهام محمد سالمة باإلضافة الى
مجموعة من طالب كلية العلوم بالجامعة توجهت لجنة
رصد الملوثات البيئية إلى مدينة الخصوص وتم أخذ عينات
مياه من عدة مناطق مختلفة منها معمل التحاليل  ،مستشفى
الخصوص المركزى  -بعض المنازل بالمدينة للقيام
بتحليلها والتأكد من صالحيتها للشرب وسيتم ايفاء الجامعة
بالنتائج لتوصيلها للسادة المسئولين إلتخاذ االجراءات
الالزمة للحفاظ على صحة وسالمة المواطنين.
وأبدت الدكتورة الهام سالمة اعجابها بقسم التحاليل
الموجود بالمدينة حيث انه متوفر به االجهزة الحديثة مثل
اجهزة تحليل وظائف الكبد والكلى وايضا متوفر االمصال
المختلفة.
وفى سياق متصل قام فريق من كلية الهندسة بقياس نسبة
العوادم من السيارات والدراجات البخارية لمعرفة نسبة

فى لجنة التوعية والتثقيف:
اساتذة كلية التربية يواصلون ندواتهم التثقيفية ضمن
فعاليات االسبوع االقليمى السابع وفى يومه الثالث
عقدت لجنة التثقيف والتوعية باشراف أ.د /عالء سعد
الدين متولى استاذ الرياضيات بكلية التربية مجموعة
من المحاضرات حيث ألقت أ.د /نادية حسن محاضرة
بعنوان االبعاد االجتماعية واالقتصادية لظاهرة االمية
فى المجتمع المصرى كما قدم تصورا مقترحا لعالج
مشكلة االمية وشارك أ.د /احمد مهناوى بمحاضرة
تناول خاللها االثار السلبية لظاهرة االمية فى مصر كما
تناول الدكتورة /امل حبيب مشكالت وصعوبات التعلم
" تشخيصها وعالجها " خالل المحاضرة التى قامت
بالقائها  ،وألقت الدكتورة /مها عبد اللطيف محاضرة
بعنوان التالميذ المتأخرون دراسيا وكيفية تشخيص
المشكلة وعالجها  ،وفى النهاية تناول أ.د /رضا هاشم

القافلة البيطرية بقرية دجوى
فى اطار حرص جامعة بنها على تقديم الخدمات الطبية لقرى محافظة القليوبية توجهت القافلة
البيطرية فى يومها الثانى من االسبوع االقليمى السابع لخدمة المجتمع وتنمية البيئة لقرية دجوى
برئاسة االستاذ الدكتور /محمد مرسى وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع وأ.د /عبد العظيم
محمد االستاذ المساعد بقسم الفارماكولوجى والدكتور /اشرف محمد المدرس المساعد بقسم طب


وجراحة الخيول وعدد كبير من طلبة الكلية  ،وقد لوحظ انتشار بعض األمراض أهمها مرض الجرب
والحمى القالعية والديدان والصعوبة فى الجهاز التنفسى باإلضافة الى حاالت االسهال وقد تم توقيع
الكشف على اكثر من  03حالة  ،وقد القت القافلة ترحيباً من االهالى واكد االطباء المشاركون
بالقافلة على استعدادهم التام لتقديم افضل الخدمات البيطرية لألهالى.

اللجنة الرياضية أثناء إلقاء الندوات والمحاضرات

القافلة البيطرية توقع الكشف على بعض الحيوانات




أ.د /جمال اسماعيل أثناء تفقده للقافلة الطبية

أ.د/محمد سلوع أثناء قيامه بأعمال التشجير

القافلة الطبية أثناء توقيع الكشف الطبى على إحدى الحاالت

لجنة رصد الملوثات أثناء أخذ عينة من مياه الوحدة الصحية القرية

اإلشراف العام

أ.د .مجال امساعيل

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

رئيس التحرير

أ.د /مجال سوسة

مشرف عام المدن الجامعية والمشرف على االسبوع االقليمى

مديرو التحرير
د /مصطفى محمد محجوب

د /إمام شكرى القطان

هيئة التحرير
أ /ممدوح فراج

الطالب /على رافت عبد العزيز
الطالب /احمد سعيد بكرى
الطالب /محمود عبد ربه
الطالب /احمد محمد الصباغ
الطالبة /غادة عزت محمد
الطالبة /فاطمة جمال عبد القادر
الطالبة /دينا سامى محمد

الطالب /أحمد حسين كامل
الطالب /احمد صالح سالم
الطالب /محمد سعد صيام
الطالب /ياسر عبد الحكيم
الطالبة /اسماء انس المصرى
الطالبة /سما عبد العزيز صالح
الطالبة /يمنى مختار النجار

إلخراج الفيي
د /وحيد مصطفى كامل

د/ابراهيم أحمد سالمان

