
 

 

 
 

في لقاء مع أ.د/ على شمس الدين رئيس 
الجامعة أوضح سيادته أن جامعة بنها واحدة 
تعد من الجامعات الرائدة في خدمة المجتمع 
وحماية البيئة المحيطة بها، وهي تحرص دائما 
على المشاركة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة 

( 53القليوبية ولها باء طويل منذ أكثر من )
عات الخدمية بالتعاون مع عامًا في المشرو 

منظمة اليونسكو وغيرها من الجهات المحلية 
والدولية وكانت فكرة األسابيع اإلقليمية لحماية 

 م.6002البيئة قد بدأت عام 
وتعد هذه األسابيع اإلقليمية من أهم األنشطة 
التى تعكس المشاركة المجتمعية للجامعة في 
ضوء استكمال رسالتها نحو خدمة المجتمع 
وتنمية البيئة والوصول بها إلي أقصي مستويات 

 التقدم والرقي.
ولعل من أهم أهداف هذه القوافل المتكاملة 
تواصل الجامعة مع المجتمع ونشر الوعي 
البيئي، الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، 
تقليل الضغط على المؤسسات الصحية، توفير 
المبالغ التى تنفق على عالج األمراض التى 
تسببها اآلفات الضارة، نشر روح العمل 
الجماعي والتطوعي لدي الطالب والمواطنين 
عطاء نموذج مشرف لتعاون المؤسسات  وا 

 والجهات التنفيذية في عمل مثمر.

 
 

 أنشطة قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
 (4102نوفمرب 42)  4102/4102للعام اجلامعى 

قطاع خدمة المجتمع 

وتن وتنمسةوتنمية 

 البيئة 

 

: الكشف والعالج بالمجان على القافلة البيطرية
  ةشبلنج ةبقري ةحال 468

لشئون خدمة المجتمع تفقد السيد أ.د/ جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة 
عام ومنسق القوافل المشرف الوتنمية البيئة وبرفقته أ.د/ جمال سوسه 

العالجية بقطاع خدمة المجتمع وكذلك أ.د/ أحمد عاشور وكيل كلية الزراعة 
ة اشتملت على تخصصات الباطنالقوافل البيطرية بقرية شبلنجة والتي 

محمد جودة مدير د/  ةبرئاس ةوالوالد ةوالدواجن والجراح واألمراض المعدية
 ةحال 26حاالت أبقار و 9تم الكشف والعالج بالمجان على حيث  المستشفي
أرانب وحالتان دواب وحاله واحده أغنام  20دواجن و ةحال 080جاموس و

مصابة حاالت تشخيص عدد من التم وقد  .ةحال 468عدد الحاالت  جماليبإ
 لتهاب الجلد العقدى.ا  و  ةالقالعيوالحمى  يوالتهاب رئو  ةمراض الوبائياألب

 ةى قسم الصحه والسلوكيات على أهميأكد د/عصام محمود مدرس فكما 
تنتقل  يالت ةيعد من االمراض المعدي والذي ةالقضاء على مرض الحمى القرعي

محمد جوده بالكشف  طفال , وعلى جانب أخر قام د/األ ةإلى االنسان وخاص
العقدى والذى ينتقل عن طريق الهواء لتهاب الجلد منها االحاالت  على

تم عالج وقد يصيب البقر  يهو مرض فيروسو موس اوالحشرات خاصه الن
وأكد ، ةمينات لرفع المناعوالفيتا ةالحاالت بالمسكنات والمضادات الحيوي

من هذا المرض عن طريق التحصينات ضد  ةالوقاي ةد/محمد جوده على ضرور 
وعزل الحيوانات  ىلمنع العدو  ةت الحيويالفيروسات واستخدام المضاداهذه 

بهذا المرض عن طريق  ةوالمصاب ةوالتخلص من الحيوانات الميت ةالمصاب
 متر. 5الحرق او الدفن على عمق 

ومدرس الوالدة أنه  المستشفي البيطري بالكليةد/محمد الراعى نائب مدير  ذكرو 
ألشعة اباستخدام جهاز  تم الكشف على عدد من حاالت نقص الخصوبة

 وتم إعطاء العالج الالزم. بالموجات الفوق صوتية



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                    
 القافلة الزراعية والتشجير بقرية شبلنجة

مجموعه من  بمشاركةد سلوع و محم تحت إشراف أ.د/
قامت القافلة  ة،أعضاء التدريس والطالب بكليه الزراع

فيكس  ةشجر  (63حوالي )ب ةتشجير القريالزراعية ب
 ن متفرقة فى القرية أمام الوحدة المحليةكاأم ةبأربع

 الشهيد ناصف ة ومركز شباب شبلنجة ومدرسةبشبلنج
 .وعلى جانبي الطريق المؤدي إلي القرية

 

 كما قام د/أحمد حسن خليل بعالج عدد ليس بالكثير من الحاالت وتم إجراء عمليه جراحيه لحالة بها خراج.

هذا وقد شارك فى القافلة البيطرية عدد من أعضاء هيئه التدريس بكلية الطب البيطري الستكمال المنظومة الخدمية 
 الي القرية.أله

فيما عبر أهالى القريه عن سعادتهم البالغه لوجود مثل هذه القوافل البيطريه حيث تعد خط الدفاع األول لحماية 
الحيوان إلى االنسان والكشف والعالج بالمجان على االحاالت المرضيه  اإلنسان من األمراض المشتركة التى تنتقل من

 .بنها فى خدمه المجتمع وتنميه البيئه ةدور جامع ةعلى أهمي يهالد األأككما مراض قبل انتشارها واكتشاف األ

 
 
 رصد الملوثات بقريه شبلنجه افلةق 

 

مازالت الجامعه تواصل عملها فى خدمه المجتمع حيث 
قام قطاع خدمه المجتمع وتنمية البيئة بتنظيم عددًا من 

م، وفى 6023 -6028القوافل على مدار العام الجامعى
توجهت لجنة  6028نوفمبر  63اليوم األول الموافق 

سة أ.د/ الهام محمد رصد الملوثات الى قرية شبلجه برئا
مجموعة من  بمشاركةسالمه األستاذ بكلية العلوم و 

عينات من مياه  2قاموا بأخذ ة حيث طالب الفرقه الرابع
 ةالشرب من اماكن متفرقه من القريه أهمهما الوحد

، مركز ة، مركز صيانة شبلنجةالصحي ة، الوحدةالمحلي
 بنات. وقد ةالصناعي ة، مدرسة الثانويةشباب شبلنج
على تحليل هذه العينات سالمه الهام  ةاكدت الدكتور 

ستخدام لال تهابمعامل الكلية للتأكد من مدى صالحي
 اآلدمي.

من وفى سياق متصل قام المهندس/ بالل يحي ابراهيم 
دم المركبات بقياس نسبة عواكلية الهندسة ببنها 
الشرقيه باستخدام جهاز  –المختلفه بطريق بنها

AGS-688 ،  ن المركبات الغير مطابقة ألى إوأشار
أول أكسيد الكربون  نسبة غاز كانت ةللمواصفات البيئي

عن النسبة المسموح بها ة مرتفع أكاسيد النتروجينو 
 بيئيًا.

 الجنود المجهولين: القافلة اإلعالمية 
شاركت كلية التربية النوعية بفريق إعالمي مدرب برئاسة 
د/ إمام شكرى مدرس بقسم اإلعالم ومعه مجموعة من 
طالب قسم اإلعالم بالكلية من مختلف الفرق الدراسية 
والذين تم توزيعهم على القوافل البيطرية، ولقوافل 
الزراعية، وقوافل رصد الملوثات والقوافل الرياضية وتم 

عداد النشرة اليومية يانات و تحليل الب حتى ساعات ا 
متأخرة من نفس اليوم بمتابعة أ.د/ جمال سوسة ود/ 

وذلك لوضع إمام القطان والمكتب االعالمي بالجامعة 
الخطط المستقبلية من قبل المسئولين لمواجهة المشاكل 

 تم رصدها. يالت



 
 

 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

 على هامش القوافل.....

 
مع  مفتوحفى لقاء  ، أ.د/ جمال سوسهأ.د/جمال اسماعيل

  بمركز شباب شبلنجة. ة الرياضيةالتربيكلية طالب 
في لقائه مع طالب كلية التربية الرياضية أكد أ.د/ جمال 
إسماعيل أن الجامعة وضعت خطة عاجلة بتخصيص 
أرض في كفر سعد وتطوير المالعب لكلية التربية 
الرياضية مع طالب المدارس والمجتمع المحيط في مراكز 

وم الشباب كما أكد أ.د/ جمال سوسه على الدور الذي تق
به كلية التربية الرياضية كل عام في القوافل وتالحم 

     الطالب.
 

 ندوات رياضية بقرية شبلنجة 
شراف إب ةالرياضيفي قرية شبلنجة قامت القافلة 

 ةالثانوي ةمدرسالندوه ببعمل د/حاتم محمد حسنى 
ودورها فى  ة الرياضةبنات  بعنوان أهمي ةيالصناع

على القوام السليم ,وحاضر فيها  الحياة والمحافظة
كل من د/إيهاب عماد الدين محمد ,م.م/ عالء طه 
,م.م/ واصل محمد عاطف ,م.م/ محمد االيرانى 

فيها مجموعه من طالب كليه التربية شارك كما 
 من االهالى. الرياضية وعدداً 

العادات عديدة منها محاور ى ركزت الندوة عل
ة من والسلوكيات التى تحافظ على القوام ومجموع

على القوام المعتدل من وضع  النصائح للمحافظة
  رشادات عن النظام الغذائى الصحي.ا  و النوم 

في موقع  62/22/6028موعدنا غدًا األربعاء الموافق 
خدمي أخر بقرية سندنهور حيث تنطلق فعاليات القوافل 
الطبية واإلرشاد النسائي وقافلة التوعية والتثقيف والتي 

الطب البشري  سيقوم على تنفيذها نخبة من أساتذة كليات
 والتمريض والتربية.

مع تغطية إعالمية شاملة لمهام وأنشطة هذه القوافل من 
خالل اللجنة االعالمية المكونة من طالب قسم االعالم بكلية 

  التربية النوعية ......


