أخبار
جامعة بنها
األربعاء3127/23/37:

إقبال كبير من أهالى قرية كفر بطا على قافلة جامعة بنها الشاملة
انيت القافمة الشاممو التي نظتميا جامعة بنيا برعاية
الدكتور /السيد يوسف القاضى  -رئيس الجامعة والدكتور/
جمال اسماعيل  -نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع
وتنمية البيئة بقرية كفر بطا بمركز بنيا أعماليا أمس.
وضمت القافمة أساتذة وأعضاء ىيئة التدريس وشارك فييا
 5كميات وىى الطب البشرى والطب البيطرى والتربية والتمريض والتربية النوعية.
ونجحت القافمة الطبية برئاسة الدكتور /إبراىيم راجح  -وكيل كمية الطب لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة فى الكشف عمى  3211حالة من أبناء القرية منيم الكشف عمى
 011تمميذ بمدرسة كفر بطا اإلبتدائية وتم صرف العالج الالزم ليم كما تم إجراء تحاليل
طبية لنحو  51حالة واحالة  51أخرين إلى مستشفى بنيا الجامعى لمعالج واجراء
الجراحات المختمفة كما تم إصدار  21ق اررات عمى نفقة الدولة.
كما تم الكشف عمى  76حالة بواسطة أساتذة الطب البيطرى برئاسة الدكتور /ياسر فؤاد -
وكيل كمية الطب البيطرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والكشف عمي  2651حالة
طائر وتم صرف العالج الالزم لمحاالت التى تم الكشف عمييا.
وقامت كمية التربية برئاسة الدكتورة /إيمان عبدالحق  -وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة بعمل  4ندوات تثقيفية عن قيم المواطنة وحب مصر واستراتيجية التعمم
النشط ومنظومة التعميم فى مصر فى تكنولوجيا العصر وتشخيص صعوبات التعمم عند
األطفال.
وقامت كمية التربية النوعية برئاسة الدكتور /جمال سوسة  -عميد الكمية بتعميم تالميذ
مدرسة بالقرية كيفية عمل المجسمات الفنية إلحتفاالت رأس السنة ونتيجة العام الجديد
وكيفية تحويل المخمفات والزجاجات إلى أعمال فنية.
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كما قامت كمية التمريض بعقد ندوات تثقيفية لطالب مدرسة كفر بطا اإلبتدائية وأىالى
القرية عن اإلسعافات األولية لمحوادث والحاالت الطارئة.
وقال الدكتور /جمال اسماعيل  -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 اكد 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 بإعتبارنا جزء منيا فيما تقدمو من خدمات
لممواطنين.

