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أنشطة قطبع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
للعبم الجبمعى 22( 2012/2012نوفمبر )2012

القافمة البيطرية :الكشف والعالج بالمجان عمى
 824حالة بقرية شبمنجة

تفقد السيد أ.د /جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة وبرفقتو أ.د /جمال سوسو المشرف العام ومنسق القوافل
العالجية بقطاع خدمة المجتمع وكذلك أ.د /أحمد عاشور وكيل كمية الزراعة
القوافل البيطرية بقرية شبمنجة والتي اشتممت عمى تخصصات الباطنة
واألمراض المعدية والدواجن والجراحة والوالدة برئاسة د /محمد جودة مدير
المستشفي حيث تم الكشف والعالج بالمجان عمى  9حاالت أبقار و 12حالة
جاموس و 740حالة دواجن و 60أرانب وحالتان دواب وحالو واحده أغنام
بإجمالي عدد الحاالت  824حالة .وقد تم تشخيص عدد من الحاالت مصابة
باألمراض الوبائية والتياب رئوي والحمى القالعية والتياب الجمد العقدى.
كما أكد د/عصام محمود مدرس فى قسم الصحو والسموكيات عمى أىمية
القضاء عمى مرض الحمى القرعية والذي يعد من االمراض المعدية التي تنتقل
إلى االنسان وخاصة األطفال  ,وعمى جانب أخر قام د /محمد جوده بالكشف
عمى الحاالت منيا التياب الجمد العقدى والذى ينتقل عن طريق اليواء
والحشرات خاصو الناموس وىو مرض فيروسي يصيب البقر وقد تم عالج
الحاالت بالمسكنات والمضادات الحيوية والفيتامينات لرفع المناعة ،وأكد
د/محمد جوده عمى ضرورة الوقاية من ىذا المرض عن طريق التحصينات ضد
ىذه الفيروسات واستخدام المضادات الحيوية لمنع العدوى وعزل الحيوانات
المصابة والتخمص من الحيوانات الميتة والمصابة بيذا المرض عن طريق
الحرق او الدفن عمى عمق  3متر.
وذكر د/محمد الراعى نائب مدير المستشفي البيطري بالكمية ومدرس الوالدة أنو
تم الكشف عمى عدد من حاالت نقص الخصوبة باستخدام جياز األشعة
بالموجات الفوق صوتية وتم إعطاء العالج الالزم.

في لقاء مع أ.د /عمى شمس الدين رئيس

الجامعة أوضح سيادتو أن جامعة بنيا واحدة

تعد من الجامعات الرائدة في خدمة المجتمع
وحماية البيئة المحيطة بيا ،وىي تحرص دائما
عمى المشاركة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة

القميوبية وليا باء طويل منذ أكثر من ()35

عاماً في المشروعات الخدمية بالتعاون مع

منظمة اليونسكو وغيرىا من الجيات المحمية

والدولية وكانت فكرة األسابيع اإلقميمية لحماية
البيئة قد بدأت عام 2006م.

وتعد ىذه األسابيع اإلقميمية من أىم األنشطة
التى تعكس المشاركة المجتمعية لمجامعة في

ضوء استكمال رسالتيا نحو خدمة المجتمع
وتنمية البيئة والوصول بيا إلي أقصي مستويات
التقدم والرقي.

ولعل من أىم أىداف ىذه القوافل المتكاممة
تواصل الجامعة مع المجتمع ونشر الوعي
البيئي ،الحفاظ عمى الصحة العامة لممواطنين،
تقميل الضغط عمى المؤسسات الصحية ،توفير

المبالغ التى تنفق عمى عالج األمراض التى
تسببيا اآلفات الضارة ،نشر روح العمل

الجماعي والتطوعي لدي الطالب والمواطنين
واعطاء نموذج مشرف لتعاون المؤسسات
والجيات التنفيذية في عمل مثمر.

كما قام د/أحمد حسن خميل بعالج عدد ليس بالكثير من الحاالت وتم إجراء عمميو جراحيو لحالة بيا خراج.
ىذا وقد شارك فى القافمة البيطرية عدد من أعضاء ىيئو التدريس بكمية الطب البيطري الستكمال المنظومة الخدمية
ألىالي القرية.
فيما عبر أىالى القريو عن سعادتيم البالغو لوجود مثل ىذه القوافل البيطريو حيث تعد خط الدفاع األول لحماية
اإلنسان من األمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان إلى االنسان والكشف والعالج بالمجان عمى االحاالت المرضيو
واكتشاف األمراض قبل انتشارىا كما أكد األىالي عمى أىمية دور جامعة بنيا فى خدمو المجتمع وتنميو البيئو.

قافمة رصد المموثات بقريو شبمنجو
مازالت الجامعو تواصل عمميا فى خدمو المجتمع حيث
قام قطاع خدمو المجتمع وتنمية البيئة بتنظيم عدداً من

القوافل عمى مدار العام الجامعى2015 -2014م ،وفى

اليوم األول الموافق  25نوفمبر  2014توجيت لجنة
رصد المموثات الى قرية شبمجو برئاسة أ.د /اليام محمد
سالمو األستاذ بكمية العموم وبمشاركة مجموعة من

القافمة الزراعية والتشجير بقرية شبمنجة

تحت إشراف أ.د /محمد سموع وبمشاركة مجموعو من

أعضاء التدريس والطالب بكميو الزراعة ،قامت القافمة

الزراعية بتشجير القرية بحوالي ( )25شجرة فيكس

بأربعة أماكن متفرقة فى القرية أمام الوحدة المحمية

بشبمنجة ومركز شباب شبمنجة ومدرسة الشييد ناصف
وعمى جانبي الطريق المؤدي إلي القرية.

طالب الفرقو الرابعة حيث قاموا بأخذ  6عينات من مياه
الشرب من اماكن متفرقو من القريو أىميما الوحدة
المحمية ،الوحدة الصحية ،مركز صيانة شبمنجة ،مركز
شباب شبمنجة ،مدرسة الثانوية الصناعية بنات .وقد
اكدت الدكتورة اليام سالمو عمى تحميل ىذه العينات
بمعامل الكمية لمتأكد من مدى صالحيتيا لالستخدام
اآلدمي.

الجنود المجيولين :القافمة اإلعالمية

شاركت كمية التربية النوعية بفريق إعالمي مدرب برئاسة
د /إمام شكرى مدرس بقسم اإلعالم ومعو مجموعة من

طالب قسم اإلعالم بالكمية من مختمف الفرق الدراسية

والذين تم توزيعيم عمى القوافل البيطرية ،ولقوافل

وفى سياق متصل قام الميندس /بالل يحي ابراىيم من

الزراعية ،وقوافل رصد المموثات والقوافل الرياضية وتم

المختمفو بطريق بنيا– الشرقيو باستخدام جياز

متأخرة من نفس اليوم بمتابعة أ.د /جمال سوسة ود/

لممواصفات البيئية كانت نسبة غاز أول أكسيد الكربون

الخطط المستقبمية من قبل المسئولين لمواجية المشاكل

كمية اليندسة ببنيا بقياس نسبة عوادم المركبات

تحميل البيانات واعداد النشرة اليومية حتى ساعات

 ،AGS-688وأشار إلى أن المركبات الغير مطابقة

إمام القطان والمكتب االعالمي بالجامعة وذلك لوضع

وأكاسيد النتروجين مرتفعة عن النسبة المسموح بيا
بيئياً.

التي تم رصدىا.

ندوات رياضية بقرية شبمنجة

عمى ىامش القوافل.....

في قرية شبمنجة قامت القافمة الرياضية بإشراف

د/حاتم محمد حسنى بعمل ندوه بالمدرسة الثانوية

الصناعية بنات بعنوان أىمية الرياضة ودورىا فى
الحياة والمحافظة عمى القوام السميم ,وحاضر فييا

كل من د/إيياب عماد الدين محمد ,م.م /عالء طو

,م.م /واصل محمد عاطف ,م.م /محمد االيرانى

كما شارك فييا مجموعو من طالب كميو التربية

الرياضية وعدداً من االىالى.

ركزت الندوة عمى محاور عديدة منيا العادات

والسموكيات التى تحافظ عمى القوام ومجموعة من

النصائح لممحافظة عمى القوام المعتدل من وضع
النوم وارشادات عن النظام الغذائى الصحي.

أ.د/جمال اسماعيل ،أ.د /جمال سوسو فى لقاء مفتوح مع

طالب كمية التربية الرياضية بمركز شباب شبمنجة.

في لقائو مع طالب كمية التربية الرياضية أكد أ.د /جمال

إسماعيل أن الجامعة وضعت خطة عاجمة بتخصيص

أرض في كفر سعد وتطوير المالعب لكمية التربية

الرياضية مع طالب المدارس والمجتمع المحيط في مراكز

الشباب كما أكد أ.د /جمال سوسو عمى الدور الذي تقوم
بو كمية التربية الرياضية كل عام في القوافل وتالحم

الطالب.

موعدنا غداً األربعاء الموافق  2014/11/26في موقع
خدمي أخر بقرية سندنيور حيث تنطمق فعاليات القوافل

الطبية واإلرشاد النسائي وقافمة التوعية والتثقيف والتي
سيقوم عمى تنفيذىا نخبة من أساتذة كميات الطب البشري

والتمريض والتربية.

مع تغطية إعالمية شاممة لميام وأنشطة ىذه القوافل من

خالل المجنة االعالمية المكونة من طالب قسم االعالم بكمية
التربية النوعية ......

جوالت تصويرية لميوم األول ( الثالثاء  )2014/11/25من
أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقرية شبمنجة

َذواد ريبضيخ ثًزكش شجبة شجهُجخ ...

أعًبل انزشجيز ثقزيخ شجهُجخ ...

انقبفهخ انجيطزيخ أثُبء إجزاء
عًهيخ جزاحيخ

انقبفهخ انجيطزيخ أثُبء رشخيص حبالد
َقص انخصىثخ ثإسزخذاو األشعخ
انزهيفشيىَيخ

انقبفهخ انجيطزيخ وصزف األدويخ
انالسيخ

قبفهخ رصذ انًهىثبد انجيئيخ أثُبء
أخذ عيُخ ييبِ ثقزيخ شجهُجخ
نزحهيههب

اإلشراف العبم
أ.د .جمبل اسمبعيل
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

رئيس التحرير

أ.د /جمبل سوسة
مشرف عام المدن الجامعية والمشرف على أنشطة قطاع خدمة المجتمع

مدير التحرير
د /إيبو شكزي انقطبٌ

هيئة التحرير
أ /يًذوح فزاج
انطبنت /عهً رافذ عجذ انعشيش
انطبنت /احًذ سعيذ ثكزي
انطبنت /احًذ عجذ رثّ
انطبنت /كزيى رسق انسيذ
انطبنجخ /غبدح عشد يحًذ
انطبنجخ /فبطًخ جًبل عجذ انقبدر
انطبنجخ /ديُب سبيً يحًذ

انطبنت /أحًذ حسيٍ كبيم
انطبنت /احًذ صالح سبنى
انطبنت /يحًذ سعذ صيبو
انطبنت /يبسز عجذ انحكيى
انطبنجخ /اسًبء اَس انًصزي
انطبنجخ /سًب عجذ انعشيش
انطبنجخ /يًًُ يخزبر انُجبر

