
 

     
 
 

 رسالـــــة حـــــب  وتقدير     
   

مننا سلدنن.د  على شمننا دنن   سلننديا 
رئننن.  عامبنننة السنننا وسلدنننن.د  على 
ع ننننناا يسننننن اش.س  ائنننننب رئننننن.  
سلجامبنننة لننننمة  لدمنننة سل ج  ننن  
وتل .نة سلي.منة وسلدن.د  على سنم. ا  
مصننننناا  ائننننب رئنننن.  سلجامبننننة 

مننن.ا وسلننننسي وسلدننن.د لننننمة  سل ب
 على ع نننناا سةسننننا منننننر  شننننا  
سألسننناا.  سيمم. .نننة لا اينننة سلي.منننة  
  قننننند  ابلننننن.ا سلانننننب وس م لنننننا   
ألالائلننا سلنننسي سألشنن سك عع ا م.ننا  
سلجامبنننة سل ننننار .ا لننن  لبال.نننا  
سألسننيةا سيمم. نن  سسلدنناا  ل دمننة 
سل ج  ننن  وح اينننة سلي.منننة اقةسلمنننا 
ر  سل   ماننننة سلني.ننننة ر وسلي.نريننننة
وسل رسش.ننننننة ر ومةسلننننننس سيردننننننال 
سللدائ  ومةسلس سل ةش.ة وسل ثق.ن  
وسلقةسلننس سلرياةنن.ة ومةسلننس ر نند 
سل مةثنننننننا  سلي.م.نننننننة شمنننننننا سأللسك 
سل   .  وسل سحا م  سلج ناي.ر لن  
مةسم  سلب س ح.ث  ا ةس شلد حدنا 
سللننا اسننا لنن  تاب.ننس لور سلجامبننة 
ا  صصنناتسا سل   مانننة لنن  لدمنننة 

.مننننة تا.ننننات  سل ج  ننن  وتل .ننننة سلي
 .لدةسشد سل د قيس و مس سألمة

ا سلب ننس سللنناع  ي ننة  ورسئننا  لسئ ننا
سنةسشد مةينة تب نس لن   ن   منا 
 عس لدمة سل ج  ن  سلن ي يب.ننة  
ل.ا ع لن س لن   سلجامبنة تب  ند لسئ نا 
شما  دنيااسا لسنا سلامنة سل دن ل.ر  
سل نننن  يجننننب    تالنننن  ا.نننند سلبننننة  
لم ج  نن  مننا  عننس سللسننة  اننا ع 

وسنننندل لنننننا ا و انننن  ولق ننننا   
 وطل ا ا اع

 

                          
 

 
 نشرة االسبوع االقليمى السابع           

 خلدمة اجملتمع ومحاية البيئة           
 

 الرابعالعدد 
 

 26/3/2102  األربعاء

 

 شكر خاص
تتقدم جامعة بنها بخالص الشكر والتقدير إلى كل الجهات التىى شىاركت معنىا  ىى 

بوع االقليمىىى ال ىىابد لخدمىىة المجتمىىد وبمايىىة البي ىىة ونخىىص رعايتهىىا  لاعاليىىات اىى ا ا  ىى
بالشىىكر ال ىىيد المهنىىدل   خالىىد عبىىد العليىىل وليىىر الشىىباي والرياذىىة و ال ىىيد ا  ىىتا  
الدكتور  عادل عدوى ولير الصىبة وال ىيد ا  ىتا  الىدكتور   وا ىل الىدجوى وليىر التعلىيم 

 د الظاار مبا ظ القليوبية .العالى والببث العلمى ، وال يد المهندل   مبمد عب
وكىىل الشىىكر والتقىىدير لل ىىيد المهنىىدل   مبمىىد رنرىىاوى  ىىكرتير عىىام مبا ظىىة القليوبيىىة،  
وال يد الدكتور   لكريىا عبدربىو وكيىل ولارل الصىبة بالقليوبيىة، وال ىيد الىدكتور   عبىد   

وكيىل  – ب ن مر ىىالدكتور مب ن عمارل وكيل ولارل التربية والتعليم بالقليوبية ، وال يد 
علىىى تىى ليل كىىل العقبىىات التىىى واجهنااىىا خىى ل العمىىل   ولارل الشىىباي والرياذىىة بالقليوبيىىة

 الميدانى وع ج ا لمات التى ررأت خ ل تلك الاترل.
والتقىىدير لل ىىيد أ.د جمىىال  و ىىة  شىىكرالبخىىالص تتقىىدم إدارل جامعىىة بنهىىا كمىىا 

المنظمىة والتىى تتكىون مىن ال ىادل عمىدا   للجنىةالمشرف العىام علىى اال ىابيد االقليميىة و 
وك   الكليات لش ون خدمة المجتمد وتنميىة البي ىة لمىا قىاموا بىو مىن دور كبيىر و الكليات 

 .ال ابدو عال  ى تنظيم عمل القوا ل خ ل ا  بوع اإلقليمي 
، أ.د  عىادل شىبل ، أ.د  ابمىد كما نخص بالشكر أ.د    ارمىة صىاد، ، أ.د  عى    ىعد 

علىىى مجهىىوداتهم الواذىىبة إلنجىىا  اىى ا وأ.د  تو يىى، العىىدل ، أ.د  أبمىىد إبىىراايم رل،، 
 .العمل
ؤي مىىن و وكى لك نتوجىىو بالشىىكر  عذىىا  اللجنىىة اإلع ميىىة لعملهىىم الم ىىتمر والىىد  

أجىىىل تةريىىىة أعمىىىال قوا ىىىل ا  ىىىبوع اإلقليمىىىي ال ىىىابد لخدمىىىة المجتمىىىد وبمايىىىة البي ىىىة  
صىىىىىىداراا  ىىىىىىى شىىىىىىكل نشىىىىىىر  إع ميىىىىىىة يوم                  يىىىىىىة والتىىىىىىى تتكىىىىىىون د  إمىىىىىىام شىىىىىىكرى ، وا 
د  بىىاتم كليىىة التربيىىة النوعيىىة باإلذىىا ة إلىىى بد  مصىىراى مبجىىوي ، د  إبىىراايم  ىىالمان 

أ  ممىىدو   ىىراج ، أ  مبمىىد ب ىىنى ، د  ايهىىاي عمىىاد الىىدين بكليىىة التربيىىة الرياذىىية ، و 
إلعى م بكليتىي التربيىة النوعيىة لجامعة وك ا ر ي ق م اباإبراايم جودل بالمكتي االع مى 

 واآلداي.

 وتنميةقطاع خدمة اجملتمع        
 البيئة



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 

  دوس  ومااةرس  م لةشة   عع سلرياة.ة مجلةسل

 مديلة ساةزشيساال ةعا سلا  سلرسا لا سطار لبال.ا  س سيةا س مم. ا سلداا  مام  سلمجلة سلرياة.ة لا يةمسا 

رياة.ة اة.ة ر و  ع ى سيساي ما د ش ال ر وشقد  سلمجلة  دو  سل درس ا م.ة سل را.ة سلري حدلاتا  سدرس  لىحاتا 

ا درسة ساة ا ر سلصديق س شدسلية الا  اااةزشيس ابلةس  سلثقالة سلصا.ة وسلقةسم.ة ح.ث تا سس  دس  سسمةي سلةسائط 

عرسكس  ومائ.ة لا ستياا س ردالس  سلصا.ة وسلقةسم.ة  اسي .ة  سلاائقة لا سلقاك سللدو  و  د  س ما لىحاتا حدلا شما

سل االلة شما سلصاة وسلة ةا يلا سلقةس  سل ثالا يةالة سلا تةش.ة سل م . س  اضرور  ستياا سلدمة .ا  سلغ سئ.ة 

سلدم. ة وحثسا شما تلاوا وعياتسا سلغ سئ.ة لا مةسش.د ثاا ة ولا ة وعية س لنار وةرور  تلةا سلبلا ر سلغ سئ.ة لا 

  وعياتساع

 

 

 

ة زشيس شا طريق تام.س م.اه سا

 مالمة ر د سل مةثا 
 

لجلة ر د سل مةثا  سلي.م.ة لا  تةعس 

 ما س سيةا س مم. ا سلداا  سلرسا سل.ة  

اادرس   مديلة ساةزشيسسلا  لا اية سلي.مة

 على لناا ساة سالا و .س  م.ة سلبمة  لنمة  

سح د ى ل لدمة سل ج    وتل .ة سلي.مةر و

ما  شضاك  ما  م.ة سلبمة  وشدل سس اش.س

ي.مة سل دري  ا م.ة سلسلدسة ايلسا ويلدسة 

ديرس  ومج ةشة ما طسي سل م.ا  

ش.لا  ما  اال  ةومد مام  سلمجل سل نار ة

سليمر ما شد  ملاطق سي سا  سل ديلةم.اه 

سلرئ.دا ل انة سل .اه ووحد  طب س در ر 

وذلك لمق.ا   وسحدى سل دسرس اال ديلة

سا لمنرير ا ام.مسا وسل ا د ما  سح. 

و  دوس س  سادط  سلامةا ل ةسعسة من مة 

تمةث سل .اه ية غم.سا وتر سا ل د  ية  

 عاغر  ترس.ب س مسح وم س سلي  .ريا

 

 

  دوس  ومااةرس  م لةشة لمجلة سل ةش.ة وسل ثق. 
  
 

 على شسك سلديا سبد م ةلا    ل   لجلة سل ةش.ة وسل ثق.  تا  سدرس

سس اذ سلرياة.ا  ا م.ة سل را.ة شدلس ما سللدوس  وسل ااةرس  وورش 

سلق   علىلاط ة  الق و .س  م.ة ح.ث  مديلة ساة زشيسسلب س أليالا 

سل را.ة لنمة  لدمة سل ج    وتل .ة سلي.مة مااةر    د  ل.سا س  

 مةر شديد  ما سي سا  س عرسكس  سلسزمة لماااظ شما سلي.مة ت  ثس لا

يشدسل ارسمج سشسم.ة وتنةير سلمةسئ  وسل نريبا  وس عرسكس  سلسزمة 

 لماد ما ي ه سل  الاا  ومبالجة م.اه سلصر  سلصاا ر و لقا  على شسك

سبد م ةلا مااةر  تادث ل.سا شا  .ا.ة حس سل ن س  سلرياة.ة  سلديا

ك سلديا سبد م ةلا اب س ومد ما   على شسر انرق سادسش.ة غ.ر تقم.دية

س ننة م  سل سم.  ما دا سا تل .ة تا .ريا سلرياةا وس ادسشا ت مس 

ي ه س  ننة تقديا مج ةشة ما سلاةسل  سل الية لم سم.  ل نج.بسا شما 

  ا ما   س ما لىشيد سلا .د دبس  ولىيالة ش ار سل ا .ر وحس س  ننةر 

ل ل ج سل بم. ا مقرو ة ايبض االقاك مااةر  شا سسال.ب تاق.ق عةل  س

سلصةر ولقنا  سلا.دية ما دا سا ع ي س  ياه سل سم.  وحثسا شما 

وتةع   م.ة س لسي منار  سا ابقد مااةر  ابلةس  " ر سل نار ة سلابالة

سل مةث سلي.ما وعةس يا سل   ماة " حاةر ل.سا  على مصناا شيد سلقالر 

ما  لنر من مة سل مةث سلي.ما  س س اذ اقدا سلجغرسل.ا   د ل.سا شما س 

سل ا تةسعا سلبالا ااثره وتؤثر تاث.رس  ي.رس شما  اة سل ن س  

ااش ياره  سل ةسطل.ار وس  س  دا  ية سل دمةا مدمةل.ة ميادر  شا ذلك

ودار    م.ة سل  ريض  سل  ديب سلرئ.دا لا س  اج ي ه سل مةثا ع

   شيد سلةياي سلد.در لىحلاا لقائس ا لىس اح رمضا   ا ااةرت.ا ما

ر وسلثا .ة شا سل غ ية لسا مرحمة س ولا شا سلقمق اصاة شامة

 سل رسيقةع
  



 
 
 
 

 

 

   

 
 
 
 

    

 

 تةس س ش مسا اااة زشيس وسل ا  ةسلقالمة سلي.نرية 
 

لا ل ا  لاشم.ا  س سيةا س مم. ا سلداا  ل دمة سل ج    وتل .ة سلي.مة مام  سلقالمة سلي.نرية ارئاسة  علىشيد سلدس  

حا   ما سلجامةس ع .بسا لديا  قص  3ح.ةس ا  ما س اقار و 4ي.ا سلب ي ا ةم.  سل ن  سلنيا شما شدل سارس

اال صةاة م  ت رسر سلن.اا وتا شسعسا ا شنائسا يرمة  سليروس اعس ديا وسلريد.ي اا وتا سشناك س يالا سللصائ  

حصا  عر أل ااي شراا  سل اروس سغميسا  5ا شدل سلسزمة شلد حدوث سلنيق ي س سةالة سلا تةم.  سل ن  سلنيا شم

يبلا ما س . .ا م  وعةل طا.م.ا  لارع.ة وتا سشنائسا سلبسج سلسز ر   ا تا ش س  دو  االةحد  سلي.نرية اال ا  ة 

شا س مرس  سل ن ر ة ا.ا سلا.ةس  وس  دا  و .ا.ة سلةماية ملسا لا ة االلدية لألطااا وسللداك سلاةسمس ومد 

 ي س يالا شا سبالتسا وطالب مدير سلةحد  سل ام.ة ت رسر ي ه سلقةسلس اقرى مر   سل ا  ة سللائ.ةع سشر

 تةس س ش مسا  ساة زشيسسلقالمة سلني.ة ل  

 حالة وسلبسج اال جا   345سل ن  شما 
 

ة ساة زشيس تةعس  سلقالمة سلني.ة وسل ا تضا لم.ة  سلرسا  شما سل ةسلا ما س سيةا س مم. ا سلداا  ل دمة سل ج    وح اية سلي.مة ا ديل

ت صصا  م  ماة ارئاسة  على تةل.ق سلبدا س س اذ ا م.ة طب السا وا صاحية شدل  ي.ر ما س طياك لا ع .  سل  صصا  ر ومد  01

وتةل.د ر وحال ا   حالة  داك 44حالة  ملسا  345دسد  سلقالمة سميا   ي.رس ح.ث و س شدل سل رةا سل  رلليا شما سلب.الس  يلا 

حالة رمد ر  03حا   سسلا  ر و4حالة ااطلة ر و 033حالة سمرس  عمدية ر  45حالة س   وسذ  وحلجر  اا ةالة سلا  04عرسحة ر و

حالة مخ وسشصاير ومد  م  سلقالمة ترح.يا دديدسا ما سيالا مديلة ساةزشيس ر ولا س.اق  00حالة سطااا ر و  44حالة شلا  ر و  01و

صس طالب  يالا سل ديلة م.الس  عامبة السا اا س  رسر لا تلل.ا سلقةسلس سلني.ة يلا مرى و جةا سل االلة ل ا ت ثما ي ه سلقةسلس ما م 

سي .ة  ي.ر  لم ةسطل.ا سليدناك وسلغ.ر مالريا ما  يالا سل االلةر ووشد  م.الس  سلجامبة سأليالا اي ا  س سلجسد ل ااولة سلة ةا 

لا حالة سلرةا ر ومد وس س  على ع اا سةسا منر  شا  سألسيةا م ااب ا لمقالمة وسط ملا ا شما س.ر سلقةسلس   ا يرس  اال ةسطل.ا ي

 وت ل.س  س سلبقيا  لمدال  سألطياك وتةل.ر سح .اعا  سلب.الس  ما  لوية م  ماة وسل ا .د شما و ةلسا لم رةا سل ا اع.اع 



 القا لة الربية


 

 



 القا لة اللراعية

 
 

 



 التثقيف التوعية و  لجنة

 
 

 



 
 

 



 
 
 

 
 

   
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 اإلشراف العام
  مجال امساعيلأ.د. 

 نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 رئيس التحرير
 أ.د/ مجال سوسة

  المدن الجامعية والمشرف على االسبوع االقليمى مشرف عام
 مديرو التحرير

 

 ماجةيد ما لى مصناا        لى يما  د رى سلقنا               

 هيئة التحرير
 

  ى م دوح لرسج
  ح د حد.ا  امس  سلنالبى      شما رسل  شيد سلب ي                   سلنالبى

 سح د  سح سالا  سلنالبى         سح د سب.د ا رى                     سلنالبى

  ما د سبد  .ا سلنالبىشيد راا                              ما ةل  سلنالبى

 ياسر شيد سلا .ا  سلنالبى                         سلصياغ سح د ما د  سلنالبى

 سس اك س   سل صرى      سلناليةىغال  ش   ما د                            سلناليةى

  ال  س ا شيد سلب ي   سلناليةىلاط ة ع اا شيد سلقالر                     سلناليةى

        ي لا م  ار سللجار    سلناليةى                ما د            ليلا ساما  سلناليةى
 

 إلخراج الفنيا  
 

 سال ا  ح د ىسارسي.ا ل                       وح.د مصناا  امسلى       

                            


