أخبار
جامعة بنها
األحد3122/23/4:

قافلة جامعة بنها الشاملة فى قرى أبو حسن وميت الحوفيين أنهت أعمالها
انتيت القافمة الشاممة التي نظتميا جامعة بنيا برعاية
الدكتور /السيد يوسف القاضى  -رئيس الجامعة
والدكتور /جمال إسماعيل  -نائب رئيس الجامعة لخدمة
المجتمع وتنمية البيئة بقرية أبوحسن وميت الحوفيين
بمركز بنيا اعماليا.
وضمت القافمة أساتذة وأعضاء ىيئة التدريس وشارك فييا
 6كميات وىى الطب والطب البيطرى والزراعة والتربية والتربية النوعية والتربية الرياضية.
ونجحت القافمو الطبية برئاسة الدكتور /إبراىيم راجح  -وكيل كمية الطب لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة فى الكشف عمى  441مواطن من أبناء القرية باإلضافة إلى 011
تمميذ بمجموع  2241حالة وتم صرف العالج الالزم ليم كما تم إجراء تحاليل لفيرس سي
لنحو  211مواطنا.
كما تم الكشف عمى  01حالة بواسطة أساتذة الطب البيطرى برئاسة الدكتور /ياسر فؤاد -
وكيل كمية الطب البيطرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والكشف عمي  4011حالة
طائر وتم صرف العالج الالزم لمحاالت التى تم الكشف عمييا وعقدت كمية الزراعة عدة
ندوات لمتوعية بكيفية المحاصيل ومكافحة اآلفات حضرىا عدد من أبناء القرية
المزارعين كما قامت الكمية بغرس عدد من األشجار والتعريف بكيفية زراعتيا ورعايتيا.
وقامت كمية التربية برئاسة الدكتورة /إيمان عبدالحق  -وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة بعمل  1ندوات لمتوعية بكيفية التغمب عمى صعوبات التعمم وعادات
اإل ستذكار الجيد والتوعية بما جاء بو الرسول الكريم من ىداية لمبشرية بمناسبة يوم مولده
الشريف.
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وعقدت كمية التربية الرياضية برئاسة الدكتور /أسامة صالح  -وكيل الكمية لمدراسات
العميا والبحوث لقاء مع طالب مدرسة القرية لشرح أىمية ممارسة الرياضة في حياتنا
والفوائد الصحية التي يجنييا الفرد من ممارستو لمرياضة.
وقامت كمية التربية النوعية برئاسة الدكتور /جمال سوسة  -عميد الكمية والمشرف عمى
القوافل بتعميم تالميذ مدرسة بالقرية كيفية عمل المجسمات الفنية والعرائس وكيفية تحويل
المخمفات والزجاجات إلى أعمال فنية.
وقال الدكتور /جمال إسماعيل  -نائب رئيس الجامعة أن ىذه القوافل التى تنظميا جامعة
بنيا مستمرة طوال العام لتغطية أكبر عدد من القرى التى تحتاج إلى األنشطة التى تقيميا
القوافل خالل تواجدىا فييا مشي ار إلى أن نجاح ىذه القوافل يؤكده اإلقبال الكبير من أبناء
القرية عمى الخدمات التى نقدميا ليم من خالل القافمة.
بينما أكد الدكتور /السيد يوسف القاضى  -رئيس جامعة بنيا عمى اىتمامو البالغ
بإستمرار عمل القوافل وتغطيتيا ألكبر عدد ممكن من القرى األكثر إحتياجا فى محافظة
القميوبية والمحافظات األخرى التى تتقدم إلينا بتنظيم مثل ىذه القوافل فى إطار تأكيد الدور
المجتمعى لجامعة بنيا وفى إطار مساندة الدولة باعتبارنا جزء منيا فيما تقدمو من خدمات
لممواطنين.

