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 بقري متكاملة قىافل تنظم بنها جامعة : المحلً المجتمع لخذمة دورها طارإ فً

 قها

 تحت بنيا بجامعة البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع نظم
 متكاممة قوافل الجامعة رئيس - السعيد جمال /الدكتور رعاية
 دور طارإ في وذلك قيا بمدينة وقرنوب عبداهلل سيدى بقرى

 حتياجاً إ األكثر والقرى المحمى المجتمع لخدمة الجامعة
 داريينوا   التدريس ىيئة وأعضاء أساتذة القوافل في وشارك
 والتمريض البيطرى والطب الطب وىى كميات 8 من وطالب
 .والعموم الرياضية والتربية والتجارة والزراعة والتربية
 وعمل التخصصات جميع في طبية حالة 431 عمي الكشف فى الطبية القافمو ونجحت
 الفحوصات الستكمال ببنيا الجامعي لممستشفي الحاالت بعض وتحويل الطبية، التحاليل
 .الالزمة

 جراحية عمميات 7 جراءوا   بيطرية حالة 996 لعدد بالكشف البيطرية القافمة قامت كما
 .طائر 0574 بـ قدر الدواجن من قطعان لىإ ضافةباإل
 وتعميم الحديثة التدريس استراتيجيات عن لممدرسين محاضرات التربية كمية عقدت فيما 

 .التعمم وصعوبات التعميم في الكمبيوتر واستخدام المدارس لطالب والكتابة القراءة
 من عدد حضرىا فاتاآل ومكافحة المحاصيل بزراعة لمتوعية ندوات الزراعة كمية وعقدت 
 زراعتيا بكيفية والتعريف االشجار من عدد بغرس الكمية قامت كما  المزارعين القرية بناءأ

 .ورعايتيا
 الرياضو ممارسة أىمية لشرح المدارس طالب مع لقاء الرياضية التربية كمية عقدت كما
 العموم كمية قامت كما لمرياضة ممارستو من الفرد يجنييا التي الصحيو والفوائد حياتنا في
 .لتحميميا المياه من عينات وأخذ بالتموث التوعية عن محاضرات جراءبإ
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 لمسيدات الصحى والتثقيف الصحية رشاداتاإل عن ندوات التمريض كمية عقدت فيما
 فرص وتوفير األعمال ريادة ببرامج لمتعريف ندوات التجارة كمية عقت كما القري ىالىوأ

 .المختمفة العمل
 أن البيئة وتنمية خدمة قطاع أنشطة عمى المشرف - البيطار إيمان /الدكتور وقالت 

 .قيا قرى اىالى من كبيراً  ترحيباً  القت القوافل
 قريباً  المدينة قرى من لعدد وبيطرية طبية قوافل تنظيم بحث جارى أنو البيطار واضافت
 .احتياجا واألكثر الخدمات نقص من تعانى التى المناطق خاصة
 في الجامعة سمعة عمى حريصين أننا الجامعة رئيس - السعيد جمال /الدكتور واكد

 المجتمع خدمة ليشمل التعميمي الدور يتخطي دورىا وأنيا خاصة القميوبية محافظة
 .الجديد بمفيومو
 أى وتمقى المحمى المجتمع مع التواصل عمى دائماً  تؤكد بنيا جامعة نأ لىإ السعيد واشار
 .المحافظة أىالى خدمة في الجامعة دور وتنمية رتطوي لىإ تيدف مقترحات أو أفكار


