
 

  أخبار

  جامعة بنها

   4/23/3122:األحد

 

 عمالها أقرى أبو حسن وميت الحوفيين أنهت فى  ةقافلة جامعة بنها الشامل 
ظتميا جامعة بنيا برعاية التي ن ةالشامم ةانتيت القافم

رئيس الجامعة  - السيد يوسف القاضى/ الدكتور
س الجامعة لخدمة نائب رئي - سماعيلإجمال / والدكتور

ميت الحوفيين المجتمع وتنمية البيئة بقرية أبوحسن و 
                                   .بمركز بنيا اعماليا

عضاء ىيئة التدريس وشارك فييا أساتذة و أوضمت القافمة 
.كميات وىى الطب والطب البيطرى والزراعة والتربية والتربية النوعية والتربية الرياضية 6  

وكيل كمية الطب لشئون خدمة  - براىيم راجحإ/ ت القافمو الطبية برئاسة الدكتورونجح
 011لى إضافة بناء القرية باإلأمواطن من  441بيئة فى الكشف عمى المجتمع وتنمية ال

جراء تحاليل لفيرس سي إكما تم   صرف العالج الالزم ليم الة وتمح 2241تمميذ بمجموع 
                                                                  .مواطنا   211لنحو 

 - ياسر فؤاد/ تذة الطب البيطرى برئاسة الدكتورساأحالة بواسطة  01الكشف عمى كما تم 
حالة  4011وكيل كمية الطب البيطرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والكشف عمي 

طائر وتم صرف العالج الالزم لمحاالت التى تم الكشف عمييا وعقدت كمية الزراعة عدة 
بناء القرية أفات حضرىا عدد من مكافحة اآلندوات لمتوعية بكيفية المحاصيل و 

   .شجار والتعريف بكيفية زراعتيا ورعايتياالكمية بغرس عدد من األكما قامت   المزارعين
وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع  - يمان عبدالحقإالدكتورة/ وقامت كمية التربية برئاسة  

عوبات التعمم وعادات ندوات لمتوعية بكيفية التغمب عمى ص 1وتنمية البيئة بعمل 
ستذكار الجيد والتوعية بما جاء بو الرسول الكريم من ىداية لمبشرية بمناسبة يوم مولده اإل

                                                                              .الشريف
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وكيل الكمية لمدراسات  - سامة صالحأ/ التربية الرياضية برئاسة الدكتوروعقدت كمية 
في حياتنا  ةالقرية لشرح أىمية ممارسة الرياضالعميا والبحوث لقاء مع طالب مدرسة 

                                .التي يجنييا الفرد من ممارستو لمرياضة ةوالفوائد الصحي
عميد الكمية والمشرف عمى  - وسةجمال س/ برئاسة الدكتور ةالنوعي ةوقامت كمية التربي

كيفية تحويل القوافل بتعميم تالميذ مدرسة بالقرية كيفية عمل المجسمات الفنية والعرائس و 
                                                   .عمال فنيةألى إلمخمفات والزجاجات ا

 ن ىذه القوافل التى تنظميا جامعةأنائب رئيس الجامعة  - سماعيلإجمال / وقال الدكتور
نشطة التى تقيميا لى األإ كبر عدد من القرى التى تحتاجأبنيا مستمرة طوال العام لتغطية 
بناء أقبال الكبير من ن نجاح ىذه القوافل يؤكده اإلألى إ القوافل خالل تواجدىا فييا مشيرا  

                                   .القرية عمى الخدمات التى نقدميا ليم من خالل القافمة
لبالغ رئيس جامعة بنيا عمى اىتمامو ا - السيد يوسف القاضى/ كد الدكتورأبينما 

محافظة  فى حتياجا  إكثر كبر عدد ممكن من القرى األستمرار عمل القوافل وتغطيتيا ألإب
الدور كيد أطار تإلينا بتنظيم مثل ىذه القوافل فى إخرى التى تتقدم القميوبية والمحافظات األ

طار مساندة الدولة باعتبارنا جزء منيا فيما تقدمو من خدمات إالمجتمعى لجامعة بنيا وفى 
                                                                           .لممواطنين

 


