قطاع خدمة المجتمع
وتنمية البيئة
العدد الثالث

نشرة االسبوع االقليمى السابع

الثالثاء 5102/3/52

خلدمةاجملتمع ومحاية البيئة

القافلة الطبية في مدينة سندبيس تواصل عملها
الكشف على  785حالة والعالج بالمجان
لليوم الثالث على التوالى توجهت القافلة الطبية الى قرية سندبيس تحت اشراف
أ.د /احمد يوسف مدير مستشفى بنها الجامعى واشتملت القافلة على  8عيادات
( الرمد – الباطنة – الجلدية – االطفال – النساء والتوليد – االسنان – االنف
واالذن والحنجرة ) وشاركت مديرية الصحة بالقليوبية بباقى العيادات وتم
توقيع الكشف على  785حالة مرضية موزعة بين  261حالة اطفال و 185
حالة باطنى و  85حالة عظام و  87حالة رمد و  21حالة مسالك و  87حالة
نساء وتوليد و  87حالة جلدية و  55حالة اسنان و 67حالة انف واذن
وحنجرة و  5حاالت جراحة و 5حاالت صدر باالضافة الى  27حالة تم اجراء
التحاليل الالزمة لهم ،وقد القت القافلة ترحيبا غير مسبوقا من اهالى القرية
وفى سياق متصل قام أ.د /جمال اسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خمة
المجتمع وتنمية البيئة وأ.د /زكريا عبد ربه وكيل أول وزارة الصحة بالقليوبية
وأ.د /جمال سوسة بتفقد القافلة زمتابعة سير العمل بها  ،وأكد أ.د /زكريا عبد
ربه على العالقة الوثيقة والتعاون البناء بين وزارة الصحة وجامعة بنها مشيدا ً
بدور الجامعة فى خدمة المجتمع من خالل القوافل التى تنظمها والندوات
واالبحاث التى تقوم بها قائالً " شكرا جامعة بنها "  ،وصرح بانه جارى انشاء
عيادات للعالج الطبيعى ببعض الوحدات الصحية بالمحافظة وتحديث المعامل
بهذه الوحدات وتطويرها بوجه عام.

تشجير مداخل وشوارع قرية ترسا
شاركت لجنة الزراعة والتشجير باشراف أ.د/عماد وهدان  ،و د/صديق
عفيفى بزراعة  12شجرة فيكس حول مداخل قرية ترسا وفى محيطها
بغرض اضفاء الناحية الجمالية والحضارية على شوارع القرية.

لمحات

فى لقاء مع أ.د /سليمان مصطفى نائب
رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب ذكر
سيادته أن الخدمات التى يقدمها قطاع
خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها
ليست مكسبا ً للمجتمع فقط ،بل هي منفعة
متبادلة بين الجامعة والمجتمع .
إن الفائدة التي تعود على الجامعة وطالبها
من هذا النشاط تعادل ما يعود على المجتمع
من حيث تنمية مهارات العمل الجماعي
والقيادة واالتصال  ،وفهم الطالب الحتياجات
مجتمعه والتعايش معه  ،وتحمله المسئولية
والمواطنة ،وتنمية حس العمل التطوعي
لدى الطالب بعد التخرج من خالل توجيه
الطالب إلى زيارة مؤسسات المجتمع
والتعرف على مشكالته والمساهمة في حلها
،هذا باإلضافة إلى أن أنشطة خدمة المجتمع
تقوم بشكل أساسي على الطلبة وبصورة
تطوعية .فإن هناك العديد من األدوار
ألعضاء هيئة التدريس
المباشرة
ومعاونيهم من حيث توجيه وإرشاد الطلبة.

ومازال الطلبة يعدون المحرك األكبر
والدعامة األهم في خدمة المجتمع
وتنمية البيئة.

اللجنة الرياضية  ..ندوات ومحاضرات متنوعة بقرية سندبيس
فى اطار فعاليات االسبوع االقليمى السابع قامت اللجنة الرياضية فى يومها الثالث بالتوجه الى قرية سندبيس تحت
اشراف د/حاتم محمد المدرس بكلية التربية الرياضية  ،و م.م /ايهاب محمد عماد  ،و م.م /رامى الطاهر وعقدت اللجنة
ندوة عن اهمية الرياضة فى حياة الفرد وقد تحدث فيها م.م /ايهاب محمد عماد عن االرشادات المعرفية الخاصة بوضع
الوقوف والمشى وأكد على ضروة االهتمام برفع قامة الجسم والحرص على استقرار الكتفين ورفع الصدر لألمام وشفط
البطن للداخل وتحدث ايضا عن االرشادات المعرفية الخاصة بوضع الجلوس السليم مؤكدا على ضرورة استخدام مساند
الفقرات القطن ية وتوزيع وزن الجسم على القدمين ،وتحدث الدكتور  /رامى طاهر عن االرشادات المعرفية اثناء رفع
االشياء عن االرض وحملها .

ندوات ومحاضرات متنوعة للجنة التوعية والتثقيف
نظمت لجنة التوعية والتثقيف تحت اشراف أ.د /فاطمة صادق وكيل كلية
التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عددا من الندوات والمحاضرات
وورش العمل ألهالى قرية سندبيس حيث تم عقد ندوة بعنوان اهمية الصحة
النفسية ومعالجتها حاضر فيها الدكتور /عبد الرحمن سماحة استاذ الصحة
النفسية بكلية التربية متحدثا عن السلوكيات االجتماعية الصحيحة واهميتها
فى المجتمع وكيفية معالجة السلوكيات الخاطئة مضيفا ً ان مرحلة المراهقة هى
من اخطر مراحل عمر االنسان والتى يجب ان تكون االسرة مصاحبة للطفل فى
هذه المرحلة مؤكدا على اهمية االسرة فى تربية االبناء  ،وفى السياق ذاته
اكدت الدكتورة  /آمال ابراهيم االستاذ بقسم الصحة النفسية ان التغير فى سلوك
االباء الى االفضل يغير سلوك االبناء الى االفضل ،مؤكدة ان الحوار والمناقشة
من اجود االساليب فى التربية ومعالجة السلوك الخاطئ  ،واضاف الدكتور/
صالح فؤاد الشعراوى استاذ الصحة النفسية بكلية التربية واكد على ضرورة
اتباع الطرق الصحيحة لتعليم االبناء مشيرا الى ان ضعوط الحياة تعد من اهم
االسباب التى تؤدى الى االخطاء السلوكية فى تربية االبناء واكد على ضرورة
العدل والمساواة بين االبناء وقد حضر المحاضرة أ.د /جمال اسماعيل نائب
رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ،وأ.د /جمال سوسة
المشرف العام على االسبوع االقليمى لحماية البيئة والمشرف العام على المدن
الجامعية  ،وأضاف الدكتور /وائل محمد عبد الحكم المدرس بكلية االداب قسم
اللغة االنجليزية على اهمية القصص والمسرحيات موضحا ما بها من طرق
لتعليم االبناء  ،واكد الدكتور /محمد عبد هللا بقسم اللغة العربية بكلية االداب
على اهمية التنشئة االجتماعية وما بها من ايجابيات على الطفل مؤكدا على
ضرورة التربية الدينية السليمة لألفراد.
هذا وقد طلب رئيس الوحدة المحلية بسندبيس تكرار مثل هذه الندوات حتى
يتسنى لألهالى االستفادة من علم وخبرات أساتذة الجامعة

مياه قرية سندبيس ..
تحت الميكروسكوب
توجهت لجنة رصد الملوثات البيئية فى
اليوم الثالث من االسبوع االقليمى السابع
الى قرية سندبيس باشراف أ.د /لطفى ابو
سالم وكيل كلية العلوم لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة ،و أ.د /الهام خليفة ،
و م.م /محمد صالح ،ومجموعة من طالب
الكلية وقد قامت اللجنة باختبار عينات من
مياه القرية من عدة مناطق اهمها مدرسة
سندبيس االبتدائية المشتركة والوحدة
المحلية ومركز شرطة سندبيس وذلك للقيام
بتحليلها والتاكد من صالحيتها للشرب ،كما
قامت اللجنة المشكلة من كلية الهندسة
لقياس نسبة التلوث والعوادم فى مركبات
القرية باألجهزة الحديثة.

القافلة البيطرية بقرية ترسا توقع الكشف على  82حالة
استكماال لمجهودات جامعة بنها فى تعاونها مع قرى المحافظة توجهت القافلة البيطرية التى نظمتها جامعة بنها فى اليوم
الثالث من االسبوع االقليمى السابع لحماية البيئة لقرية ترسا تحت اشراف أ.د /محمد مرسى وكيل كلية الطب البيطرى وقامت
القافلة بتوقيع الكشف على عدد كبير من االبقار والجاموس وصل الى  82حالة ولوحظ انتشار بعض االمراض مثل  :الجرب ،
الحمى القالعية  ،االصابة بالديدان  ،وقد نالت القافلة البيطرية ترحاب واستحسان اهالى القرية الذين وصفوا تعاون الجامعة



بالمتميز .هذا وقد أثنى أ.د /جمال عبد الرحيم سوسه المشرف العام على االسبوع االقليمى وعميد كلية الطب البيطرى سابقا
على الدور الذى تقوم به القوافل البيطرية فى االسابيع االقليمية الستة السابقة لما لها من عظيم األثر على صغار المربين
وحم اية المواطن حيث يعتبر الطب البيطرى هو خط الدفاع االول فى الحفاظ على غذاء المواطنين وتقديم غذاء صحى أمن خالى
من مسببات األمراض ،وكذا تعتبر هذه القوافل تدريبا إكلينيكيا لطالب مرحلة البكالوريوس ومطلبا هاما من مطالب الجودة فى
العملية التعليمية .واكد د /عبد الفتاح محمد زميل بالمستشفى البيطرى التعليمى بالكلية ان ابناء كلية الطب البيطرى من طالب

واعضاء هيئة التدريس تحت امر االهالى  ،واضافت الدكتورة  /مروة عزب الباحثة بالمستشفى البيطرى التعليمى بالكلية ان
اهالى قرية ترسا استجابوا لنداءات الوحدة البيطرية وجاءوا بحيواناتهم المريضة و استفادوا من خبرات أساتذة الكلية
فى مختلف التخصصات..

القافلة الطبية



القافلة البيطرية

لجنة التوعية والتثقيف



لجنة رصد الملوثات

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

اإلخراج الفني
د /وحيد مصطفى كامل

د/ابراهيم أحمد سالمان

