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 االقت مي االسااااااااا    فااايات اااي  إنطالق
جيمعة    ال  ئ ة الط  ة لتق افل العيشااا 

 يلقت    ة   ةق   25لدام   نهي

 - فرحات رضااااااااااا /الدكتور للواءا تحت رعاية
األسااتا  و  ،بنها جامعة رئي  - الدين شاام  على /الدكتوراألسااتا  و  ،القليوبية محافظ
ت أطلق ،والبيئة المجتمع لشااااااااااااائون الجامعة رئي  نائب - اساااااااااااااماعيل جمال /الدكتور

 باحصااا المجتمع، دمةوخ البيئة لحماية العاشااار االقليمي االسااابو  فاعليات جامعة بنها
 التدري  هيئة عضااااااو 70 من أكثربمشاااااااركة  ،م2016/05/03الموافق  الثالثاء يوم
 العلومو  وبنها بشاااااااااااااابرا والهندسااااااااااااااة والتربية البيطرى والطب والزراعة الطب كليات من

 بكتدري القوافل فى للمشاااااااااااركة الكليات مختلف من طالب 100 من واكثر والتمريض
 .خبراتهم واثقال للطالب وميدانى حقلى

 من ثرأك ان بنها، بجامعة البشااااااااااااارى الطب كلية وكيل - راجح إبراهيم /الدكتور وقال
 اءوالنسااااااا والرمد واأل ن واالنف واألطفال الباطنة مجاالت فى متخصاااااااصاااااااا طبيبا 50

 األسبو  ضمن القافلة فى شاركوا واألعصاب والمخ والجلدية والعظام والجراحة والتوليد
 بينشااااا بمركز الحساااااانية عرب بقرية األول يومها خالل بنها بجامعة العاشااااار اإلقليمى
 من وعاددا بنهااب واترياب الخيرياة باالقنااطر الغيط أبو بقرياة قوافال تليهاا والتى القنااطر
 هيدعم وال ى بالمحافظة للخدمات إحتجاجا كثراأل القرى دعم برنامج ضااااااااااااااامن القرى
 .بنها جامعة ورئي  القليوبية، محافظ

 التربية ليةك اسااات   من التثقيفية الندوات من عددا عقد القوافل خالل ساايتم انه مضاايفا
 .بها الوعى مستوى رفع بغرض المستهدفة القري في واآلداب
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 خدمةو  البيئة لحماية اإلقليمية لألساااابيع العام المنساااق - ساااوساااة جمال /الدكتور وأكد
 القرى من قرية 25 رصاااد تم انه بنها، بجامعة المتكاملة القوافل عام ومنساااق المجتمع
 تلفةالمخ ومدنها مركزها مساااااااااااااااتوى على القليوبية بمحافظة للخدمات إحتياجا األكثر
 سااالسااة منتتضااا والتى المحرومة القرى تلك لدعم المتكاملة القوافل من سااالسااالة وتوجيه

 . والتثقيفية والزراعية والبيطرية الطبية القوافل من

 منظومة رإطا فى التوالى على العاشااار لعامها تتم التى القوافل انوأشاااار سااايادته إلى 
 يطالمح والمجتمع والمحاااافظاااة الجاااامعاااة بين والتفااااعااال البيئاااة وتنمياااة المجتمع خااادماااة
 لمشاااااااااااااااركةا لمعايير تفعيال اإلقليم لمواطنى ومتميز  مرتفعة جود   ات خدمات وتقديم

 إلعتمادا التعليم جود  لضااااااامان أسااااااااساااااااى كمتطلب والبيئة المجتمع وتنمية المجتمعية
 للخطة  اوتنفي واإلعتماد الجود  لضاااااااامان القومية الهيئة تتبناها التى المعايير ضاااااااامن

 بااالمجتمع الخطااة تلااك وربط م2022-2016 الجااامعااة تتبناااهااا التى اإلساااااااااااااااتراتيجيااة
 .حيطالم

 ماديرياةو  القليوبياة محاافظاة مع باالتعااونتنظم القوافال  بنهاا جاامعاةالجادير باالا كر أن 
 الدواب ايةلرع الخيرية والجمعية الصيادلة ونقابة القناطر شبين مدينة ومجل  الصحة

 جتمعالم قطا  مع وبالتعاون المجتمع وخدمة البيئة قطا  مع وبالتنسااااااايق مصااااااار فى
 أكبر ببنها، علوموال والتربية الزراعة وكلية البيطرى والطب البشاارى الطب بكلية والبيئة
 والرصد يةالزراع القوافل من وسلسلة والبيطري البشرى الطب مجاالت فى نوعية قافلة
 .هالميا عينات وتحليل والتشجير البيئة للملوثات البيئى


