لطبع خدِخ اٌّجزّع
ٚرّٕ١خ اٌج١ئخ

أنشطت قطبع خدهت الوجتوغ وتنويت البيئت للؼبم
الجبهؼى4102 /4102
(يىم األربؼبء )4102/04/01
القبفلت الطبيت ..الؼالج ببلوجبى
لـ 291
بونشأة بنهب

لبَ أ.د /جّبي اظّبعٔ ً١بئت زئ١ط اٌجبِعخ
ٌشئ ْٛخدِخ اٌّجزّع ٚرّٕ١خ اٌج١ئخ  ،أ.د /جّبي
ظٛظٗ اٌّشسف اٌعبَ عٍ ٝاٌّدْ اٌجبِع١خ
ٚأٔشطخ لطبع خدِخ اٌّجزّع ثج ٌٗٛرفمد٠خ
ٌٍمٛافً اٌطج١خ ثّٕشبح ثٕٙب ٌّزبثعخ ظ١س اٌعًّ ٚ
ررٌ ً١وً اٌعٛائك ٚاٌّشىالد اٌز ٝرٛاجٗ اٌمٛافً
ٚرٛج ٗ١اٌشىس ٚاٌزمد٠س إٌ ٝاٌعبدٖ اعؼبء ٘١ئخ
اٌزدز٠ط ٚاٌطالة اٌّشبزو ٓ١ف ٝفعبٌ١بد ٘رٖ
اٌمٛافً.
أطٍمتتتذ اٌمبفٍتتتخ اٌطج١تتتخ إٌتتت ٝلس٠تتتخ ِٕشتتتبح ثٕٙتتتب
٠تتتتتتتتتتت َٛاازثعتتتتتتتتتتتبء اٌّٛافتتتتتتتتتتتك 1172/71/71
ثئشتتتتساف أ.د /عتتتتبدي شتتتتجً ٚ -و١تتتتً وٍ١تتتتخ اٌطتتتتت
اٌجشتتتسٌ ٞةدِتتتخ اٌّجزّتتتع ٚوتتتبْ ِمس٘تتتب اٌٛدتتتدح
اٌظتتتذ١خ ثبٌمس٠تتتخ ٚرؼتتتّٕذ صّبٔ١تتتخ ع١تتتبداد ٚلتتتد
رتتتتُ رٛل١تتتتع اٌىشتتتت عٍتتتت 091 ٝدبٌتتتتخ ِتتتتٛشعٓ١
وتتتتتب٢ر ٟاٌسِتتتتتد ( 21دبٌتتتتتخ ٚ ،اٌجٍد٠تتتتتخ ( 21
دبٌتتتتخ ٚاٌع(تتتتبَ (  711دبٌتتتتخ اؽفتتتتبي ( 721
دبٌخ ٚ ،اٌجبؽٕخ ( 761دبٌخ ٚ ،اٌّعبٌه
(  01دبٌخ ٚ ،اٌجسادخ (  01دبٌخ .

خدهت الوجتوغ ..واجب وطني
ال شك أن دور الجامعة ال يقتصر عمى تقديم
الخدمات التقميدية كالتعميم و البحث العممي فقط،

ولكنو اليوم يتخطى ىذه الحدود ليشمل التفاعل مع

المجتمع والبيئة المحيطة بيا.

لقد حقق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة انجازات
كثيرة عمى يد صفوة مميزة من السادة رؤساء الجامعة

والنواب السابقين كافة القطاعات وخاصة القطاع
الصحي والبيطري والزراعي والثقافي والفني ورصد

المموثات البيئية يقوم بتنفيذىا نخبة من أساتذة

الجامعة فى شتى المجاالت .

في ضوء ذلك يجب أن يتعاون الجميع لنشر ثقافة
العمل التطوعي بين أعضاء ىيئة التدريس وأبنائنا

الطالب عن طريق دفعيم لممشاركة في العديد من
أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة المستمرة

الدرسي والتي عمى رأسيا األسبوع
ا
طوال العام
اإلقميمي السنوي لخدمة المجتمع وحماية البيئة .
أ.د /جّبي عجد اٌسد ُ١ظٛظخ
إٌّعك اٌعبَ أشطخ لطبع
خدِخ اٌّجزّع ٚرّٕ١خ اٌج١ئخ

هتببؼت تفصيليت للقبفلت الطبيت بقريت
بونشأة بنهب

أشبزد اٌدوزٛزحٕ٘/د اٌشبفع ٝف ٝدبٌخ اٌّس٠ؼخ /أَ ِذّد أدّد اٌز ٝوبٔذ رعبٔ ِٓ ٝاٌزٙبة فٝ
اٌّعدح ٚازرفبع ف ٝػغؾ اٌدَ أٔٗ رُ اٌعالط عٓ ٚطسف االد٠ٚخ اٌز ٝال رزعبزع ِع اٌذبٌخ فٟ
دبي ٚجٛد ِسع اخس ِضً اٌعىس ,وّب أٙب اشبزد اْ اٌّس٠ؼخ اٌع١دح /اٌع١د رعبِٔ ِٓ ٝشىٍخ
ف ٝإزرفبع ٔعجخ اٌى١ٌٛعزسٚي ف ٝاٌدَ ,وّب اشبز اٌدوزٛز/عٍ ٝظبِ ٝرةظض االؽفبي ثبْ
اٌّس٠ؼخ االء ِذفع رعبٔ ِٓ ٝاٌجسد ٚاٌىذخ ٚاٌجفبف ٚرُ إعطبئٙب عالط خبص ثرٌه  ,وّب
شةض اٌدوزٛز/ادّد زػب رةظض االؽفبي دبٌخ اٌّس٠غ /ادّد اظّبع ً١ثأٔٗ ٠عبٔ ِٓ ٝاٌزٙبة
دبد ف ٝاٌذٍك ٚرُ اعطبئٗ عالط عجبزح عٓ ِطٙس ِٚؼبد دٚ ٜٛ١خبفغ ٌٍذسازحٚ .ورٌه وبٔذ
ِع(ُ دبالد االؽفبي رعبٔ ِٓ ٝاٌجسد ٚاٌىذخ ٚاٌزٙبة اٌذٍك ,وّب اشبز اٌدوزٛز /ادّد عجد إٌّعُ
رةظض اٌع(بَ أْ دبٌخ اٌّس٠ؼخ /فسدبٔخ ادّد عٍ ٝاٌز ٝوبٔذ رعبٔ ِٓ ٝاٌزٙبثبد ف ٝاٌّفبطً
ٔٚمض فٔ ٝعجخ اٌىبٌع٘( َٛ١شبشخ ف ٝاٌع(بَ ٚرُ إعطبئٙب اٌعالط اٌالشَ.
اعداد

ِ -7ظطفِ ٝذّد ٛ٠ظ
ِ -3ظطف ٝزشق ِظطفٝ
 -0ظبزح ِّدٚح ادّد

ٙٔ -1بد شوس٠ب جعفس
١ٌ -2صا ظبِ ٝفؤاد غبٌٝ

القبفلت االػالهيت وهتببؼت حيت لقىافل خدهت الوجتوغ

لبِذ ٌجٕخ االعالَ ثسئبظخ اٌدوزٛز  /إِبَ شىس ٜاٌمطبْ ٚعؼ٠ٛخ االظزبذِّ /دٚح فساط ٚعدد
ِٓ ؽالة لعُ اإلعالَ ثىٍ١خ اٌزسث١خ إٌٛع١خ ثئجساء جٌٛخ ٌزغط١خ اادداس أٚال ثأٚي ٚرفمد جّ١ع
اٌع١بداد ٚعًّ ٌمبءاد ِع اٌّسػٚ ٝف ٝإٌٙب٠خ ِس اٌ َٛ١عٍ ٝأفؼً دبي ف ٟظً ٚجٛد ٔةجخ ِٓ
ااظبررح ف ٝاٌزةظظبد اٌّةزٍفخ ٚرٛف١س ااد٠ٚخ اٌّطٍٛثخ...وّب شبزن ف٘ ٝرح اٌمبفٍخ عدد ِٓ
اعؼبء ٘١ئخ اٌزدز٠ط ِٚعب ُٙ١ٔٚثىٍ١خ ؽت ثٕٙب .فّ١ب عجس ا٘بٌ ٝاٌمس٠خ عٓ ظعبدر ُٙاٌجبٌغخ
ٌٛجٛد ِضً ٘رح اٌمٛافً اٌطج١خ د١ش رعد ٘رٖ اٌمٛافً خؾ اٌدفبع االٚي ٌذظبٔخ االٔعبْ ِٓ
االِساع اٌز ٝرٕزمً ِٓ االٔعبْ اٌ ٝاالؽفبي ٚاٌعالط ثبٌّجبْ عٍ ٝاٌذبالد اٌّسػ١خ ٚاوزشبف
االِساع لجً أزشبز٘ب وّب اود اال٘بٌ ٝعٍ ٝاّ٘١خ دٚز جبِعخ ثٕٙب ف ٝخدِخ اٌّجزّع ٚرّٕ١خ
اٌج١ئخ.

القبفلت الطبيت بقريت هنشبة بنهب
هبزال الؼطبء هستورا

أود اٌدوزٛز /عّس ِذّد ثمعُ اٌىجد عٍ ٝأّ٘١خ
اٌذفبظ عٍ ٝدبٌخ اٌىجد ٚخبطخ ف ٝاٌذبالد
اٌّظبثخ ثأِساع اٌىجد ٚرٍ١فٗ ٚاالعزٕبء ثأخر
اٌدٚاء ثظفخ ِعزّسحٚ .عٍ ٝجبٔت آخس أشبز
اٌدوزٛز /اثسا٘ ُ١ؽبزق رةظض ع(بَ ثٛجٛد
دبالد رعبٔ ِٓ ٝخشٔٛخ ف ٝاٌسوجخ ٚاٌزٙبثبد
ثبٌّفبطً ٚلد رُ رٛل١ع اٌىش اٌطجٚ ٝرُ إعطبء
اٌعالط إٌّبظت ٚرٛج ٗ١ثعغ إٌظبئخ
ٚاإلزشبداد ٔذ ٛؽس٠مخ اٌم١بَ ٚاٌجٍٛض اٌعٍّ١خ
ٚإرجبع ٔ(بَ عرائ ٝظٍٚ . ُ١أ٠ؼب أشبز اٌدوزٛز/
ِذّد أدّد ِذّد رةظض اِساع ثبؽٕخ ثٛجٛد
دبالد رعبٌٔ ِٓ ٝغؾ ثبٌمٍت ٚازرفبع ف ٟػغؾ
اٌدَ ٚرُ إعطبء اٌعالط اٌالشَ ٌٙب.
٘را  ِٓٚاٌجد٠س ثبٌروس أْ اٌعّخ اٌعبِخ ٌٍّسػٝ
٘ ٟاٌزسد١ت ثبٌمٛافً ٚرمد٠ ُ٠د اٌع ِٓ ْٛإٌبد١خ
اٌزٕ(١ّ١خ ٚل١بَ اٌشجبة ِٓ اٌمس٠خ ثزٕ( ُ١اا٘بٌٝ
ف ٟع١بداد اٌىش ٚاظزالَ اٌعالط اٌالشَ ،وّب
ؽبٌت اا٘بٌ ٝثزىساز ٘رٖ اٌمٛافً ِ ٌٛٚسح شٙس٠ب
ٌى٠ ٟعزف١دٚا ِٓ خجساد اٌعبدح ااظبررح فٟ
رةظظبر ُٙاٌّةزٍفخ.
اعداد

 -7خٍٛد ِذّد فؼً
 -1زدٕ٠خ فٛش ٜجبد

دور ػظين لقبفلت اإلرشبد
النسبئي
بقريت هنشبة بنهب

ٚاطٍذ لٛافً اإلزشبد إٌعبئٚ ٟاٌظذخ اإلٔجبث١خ
عٍّٙب اٌدءٚة ثٛاظطخ ِجّٛعخ ِٓ أعؼبء ٘١ئخ
اٌزدز٠ط ِٚعب ُٙ١ٔٚثىٍ١خ اٌزّس٠غ ٚثئشساف أ.د/
أًِ عّساْ ٚو ً١اٌىٍ١خ ٌشئ ْٛخدِخ اٌّجزّع
ٚرّٕ١خ اٌج١ئخ د١ش عمدد اٌعد٠د ِٓ إٌدٚاد عٓ
اإلظعبفبد اٌ١ٌٛخ ٌسثبد اٌجٛ١د ٚو١ف١خ اٌزظسف فٟ
دبي ددٚس ا ٜأشِبد ف ٝإٌّصي .
أودد اٌدوزٛزح /زشب شبوس اٌدظٛلٚ ٝاٌدوزٛزح /
ِِ ٝجدِ ٜدزض ِعبعد اٌظذخ اٌعبِخ ٚاٌطت
اٌٛلبئ ٟأْ إٌدٚاد رٕبٌٚذ أٔٛاع وض١سح ِٓ
اٌذٛادس اٌز ٝرذدس ٌالؽفبي ف ٝإٌّبشي ٚو١ف١خ
اٌذد ِٕٙب  ،وّب لدِذ ثعغ اإلظعبفبد عٓ اٌجسٚح
ٚاٌذسٚق ٚاٌىعٛز.
٘را ٚلد زوصد لٛافً اإلزشبد إٌعبئ ٟعٍ ٝػسٚزح
اٌفذض اٌدٚزٌٍ ٞع١داد ٚأخر االظزشبزاد اٌطج١خ
دٛي اٌظذخ اإلٔجبث١خ ٚاٌعٕب٠خ ثفذض أِساع
اٌضد ٞد١ش أْ اٌجبِعخ الرجةً ثأ ٞجٙد ٌزمدُ٠
اٌّعبعدح ٌٍع١داد فِٕ ٟبشٌٚ ُٙردز٠ج ُٙعٍٝ
ٚظبئً ٌٍىش اٌّجىس عٓ ااٚزاَ عّال ثّجدأ
اٌٛلب٠خ خ١س ِٓ اٌعالط.
ٚعٍ ٝجبٔت أخس لبِذ اٌمبفٍخ ثزٛع١خ اٌع١داد
ٚردز٠ج ُٙعٍ ٝأظبٌ١ت ل١بض دزجخ اٌذسازح عٕد
ااؽفبي ٚو١ف١خ إعطبء اٌدٚاء ٌ ُٙثبٌطس٠مخ
اٌعٍّ١خ.ف ٟد ٓ١لبَ فس٠ك ثزدز٠ت ِجّٛعخ ِٓ
اٌع١داد اٌّس٠ؼبد ثّسع اٌعىس عٍ ٝؽس٠مخ دمٓ
اأع ٓ١ٌٛأفع.ٓٙ
اعداد
ِٙ 7ب ِب٘د عجد اٌذبفع عجد هللا
ٔ 1سِِ ٓ١جد ٜعىبشخ

اإلشراف الؼبم أ.د .جوبل اسوبػيل  :نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة
رئيس التحرير أ.د /جوبل سىست :مشرف عام المدن الجامعية والمشرف على أنشطة قطاع
خدمة المجتمع

