
U تقرير قافلة بيئية لقرية شنبارة الميمونة 
 

 تحت رعاية ا.د/ خالد حسن عبدالبارى         رئيس جامعة الزقازيق
ا.د/ عبدهللا عسكر                         نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة
 وبدعم من ا.د/ دمحم فؤاد العراقى              عميد الكلية

وفى اطار مهرجان البيئة الرابع عشر (معا نستطيع) ، انطلقت يوم االحد 
 الموافق 

 م قافلة شاملة من جامعة الزقازيق لقرية شنبارة الميمونة مركز 9/4/2017
الزقازيق ، ضمت طب بيطرى وطب بشرى وعلوم وتربية نوعية 

وتمريض وتربية رياضية ، ووصلت القافلة المجمعة القرية الساعة التاسعة 
صباحا وكان فى استقبالنا ا/ دمحم محمود   - رئيس الوحدة المحلية والحاج / 

 –سيد عبدالعزيز عنان  - رئيس الجمعية الزراعية و ا/ عبدالسالم ياسين 
 مدير الوحدة الصحية –مدير النادى الرياضى ، ود/ نجالء فتحى الشناوى 

 مدير – مدير معهد الفتيات الثانوى وا/ احمد نجيدة –والشيخ/ وليد عيد 
 المدرسة الثانوية العامة .

وباشرت القافلة عملها فى كل من الوحدة الصحية (طب بشرى ) والوحدة 
البيطرية (طب بيطرى) والمدارس الثانوية (تمريض وتربية نوعية ) 

 والنادى الرياضى (تربية رياضية ) .
 ندوات فى الصالة الكبرى بالنادى الرياضى حيث عقد ا.د/ ياسين 3وعقدت 

العيوطى ورشة عن ضرورة االستفادة من المخلفات الزراعية وتدوير قش 
االرز ، وورشة عمل اخرى عن االرز المقاوم للجفاف (ا.د/ جمال 

الديدامونى دمحم) وتفاعل اهالى القرية وكتبوا تعليمات االستاذة بالضبط 
 وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع –وأدار الندوتين ا.د/ جمال عنان 

 وتنمية البيئة .
وفى نهاية القافلة كان هناك مباراة كرة قدم بين فريق كلية التربية الرياضية 

، واختتم اليوم 4/2وفريق القرية وفاز فيها فريق كلية التربية الرياضية 
بعرض لفرقة كورال التربية النوعية وفقرات موسيقى وطرب بالمدرسة 

 الثانوية العامة .
 وهللا من وراء القصد،

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                     عميد الكلية
 

 ا.د/ جمال عبد العزيز عنان                              ا.د/ دمحم فؤاد العراقى                                    
 
 



 
U تقرير عن القافلة البيئية لقرية ميت ربيعة مركز بلبيس بتاريخ

15/3/2017Uم 
 

 تحت رعاية االستاذ الدكتور / خالد عبدالبارى      رئيس الجامعة
االستاذ الدكتور / عبدهللا عسكر         نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة
 وبدعم من ا.د/ دمحم فؤاد العراقى     عميد الكلية

وفى اطار مهرجان البيئة الرابع عشر (معا نستطيع)  ، انطلقت القافلة 
البيئية والبيطرية بجامعة الزقازيق لقرية ميت ربيعة مركز بلبيس وضمت 

القافلة عدة كليات منها الطب البيطرى والتربية النوعية والتمريض الو 
 جانب وفد كلية العلوم والذى ضم كل من :-

ا.د/ جمال عبدالعزيز عنان       وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
 البيئة

 ا/ سليمان ثابت احمد               مسئول العالقات العامة بالكلية
ووصلت القافلة القرية الساعة العاشرة صباحا وعقدت ورشة عمل عن 

االستخدام االمثل للمخلفات الزراعية والمحافظة عن مياه الشرب ، تحدث 
فيها ا.د/ جمال عنان عن الطرق العلمية البسيطة لالستفادة من المخلفات 
الزراعية مثل قش االرز وحطب الذرة وغيرها وتحويلها لعلف للحيوان 

واسمدة حيوية وكان هناك عصف ذهنى مع المزارعين عن هذا الموضوع 
وتناول طريقة كبس المخلفات قبل تصنيعها وضرورة عدم رمى المخلفات 

فى الترع والمصارف وضرورة المحافظة على مياه الشرب وترشيد 
 استهالك المياه وانتهت ورشة العمل الساعة الواحدة بعد الظهر .

 وهللا من وراء القصد،
 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة         عميد الكلية
 ا.د/ جمال عبدالعزيز عنان                              ا.د/ دمحم فؤاد العراقى

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Uتقرير قافلة بيئية لقرية المجفف 

U م27/2/2017مركز ديرب نجم يوم االثنين 

 تحت رعاية معالى ا.د/ خالد عبدالبارى   رئيس جامعة الزقازيق 

وا.د/ عبدهللا عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
 البيئة

 وبمساعدة ودعم من ا.د/ دمحم فؤاد العراقى      عميد كلية العلوم

وفى اطار مهرجان البيئة الرابع عشر (معا نستطيع) انطلقت قافلة جامعة 
الزقازيق وضمت فرق منكليات الجامعة ومنها فريق كلية العلوم وتكون 

 من:-

ا.د/ جمال عبدالعزيز عنان  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
 االبيئة

 ياسين دمحم العيوطى استاذبقسم النباتا.د/ 

 ا.د/ فتحى عبداللطيف ياسين استاذ بقسم الكيمياء

 ا.د/ جمال الديدامونى دمحم  استاذ بقسم النبات

 ا/ سليمان ثابت احمد مسئول العالقات العامة

 ا/ عمر عبدالقادر     موظف بقطاع البيئة

وقامت القافلة بزيارة قرية المجفف مركز ديرب نجم وكان فى استقبال 
 القافلة وجهاء القرية وبدأ فريق كلية العلوم بتنفيذ المهام االتية:-

تم جمع عينات مياه من مناطق عشوائية من القرية لتحليلها وذلك  -1
 لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفة المصرية لمياه الشرب.

 وتحدث –تم القاء محاضرة توعوية من ا.د/جمال عبدالعزيز عنان  -2
فيها عن ضرورة عدم رمى المخلفات فى مصرف القرية وكذلك 
عدم رمى القمامة على الجسور وفى االماكن المختلفة وضرورة 



التخلص االمن من المخلفات اما باالستفادة منها وتوريدها للمصانع 
العادة تدويرها او لدفنها ، وبين سيادته االضرار الصحية المترتبة 

على رمى المخلفات بالمياه واثر ذلك على مياه الشرب وانتشار 
 االمراض.

 محاضرة توعوية وتدريب –ألقى ا.د/ ياسين محمود العيوطى  -3
توعوى للمزارعين عن تحويل قش االرز والمخلفات الزراعية 

االخرى مثل حطب الذرة الى علف للحيوان بطريقة الرش بالنشادر 
 وبين سيادته باسلوب بسيط فى متناول الجميع –ثم الهرس المتتابع 

طريقة تحويل قش االرز ايضا الى اسمدة حيوية يمكن االستفادة منها 
 فى التسميد الزراعى .

ألقى ا.د/ فتحى ياسين ، محاضرة عن ضرورة كبس المخلفات الى  -4
باالت وتوريدها للمصانع العادة تدويرها وتحويلها لمنتجات مفيدة 

 لالنسان .
 محاضرة تةعوية عن ضرورة –والقى ا.د/ جمال الديدامونى دمحم 

ترشيد أستهالك المياه واتباع نظام البيوت المحمية (الصوبات) فى 
الزراعة نظرا لصغر الحيازات الزراعية ذى العائد االقتصادى 

الممتاز من الزراعات المحمية ، ونوه سيادته عن ضرورة استعمال 
تقاوى االرز المقاوم للجفاف واتباع نظام الزراعة بالتحميل مثل 

 الذرة مع الطماطم .
واختتمت فعاليات اليوم بعرض كورال كلية التربية النوعية فى 

المدرسة االعدادية للقرية بحضور موظفى قطاع البيئة بالجامعة 
ومتابعة قيادات الجامعة التنفيذية وحضوركل الفرق المشاركة 

 بالقافلة للكليات المختلفة .
 وفقنا هللا وإياكم لما فيه الخير

 
 

 وكيل الكلية لشئون خدمة 
 المجتمع وتنمية البيئة                                 عميد الكلية

         ا.د/ جمال عبدالعزيز عنان                   ا.د/ دمحم فؤاد العراقى



 
 تقريرقافلةبيئيةلقريةجهينهمركزفاقوسيوماالثنين

 م 5/3/2017الموافق

 خالدعبدالبارىرئيسجامعةالزقازيق /تحترعايةمعالىاالستاذالدكتور

 عبداللهعسكرنائبرئيسجامعةالزقازيقلشئونخدمةالمجتمعوتنميةالبيئة /د.ا

 (معانستطيع) وفىاطارمهرجانالبيئةالرابععشر
 -: انطلقتقافلةجامعةالزقازيقوضمتفرقمنكلياتالجامعةومنهافريقكليةالعلوموتكونمن

 جمالعبدالعزيزعنانوكياللكليةلشئونخدمةالمجتمعوتنميةالبيئة /د.ا

 شحتهعويضةاستاذبقسمالجولوجيا /د.ا

 سليمانثابتاحمدمسئواللعالقاتالعامة /ا

 عمرعبدالقادرموظفبقطاعالبيئة /ا

  -:وقابلنا

 عبدالمنعمعالوىعمدةالقرية /ا

 مصطفىبهجترئيسالوحدةالمحلية /ا

 دمحمالغنيمىرئيسالجمعيةالزراعية /ا

 دمحمجريرمديرالمدرسةاالعدادية /ا

 /د.وقدتحدثا
جمالعنانعنضرورةالمحافظةعلىمياهالشربنظيفةوعدمرمىالمخلفاتفىالترعاوالمصارفو

ضرورةترشيداستهالكالمياهواتباعاساليبالزراعةبالتنقيطوضرورةالتخلصاالمنمنالمخلف
اتوالقمامة،واالهميةالعلميةالعادةتدويرالمخلفاتالزراعيةمثلقشاالرزوتحويلهالمنتجاتمفي
دةلالنسانكاالسمدةالحيويةواعالفللحيواناتوكانهناكعصفذهنىوتفاعلمعالحاضرينفىمشاكال
لقريةمثلضرورةانهاءمحطةصرفصحىللقريةوردمجزءمكشوفمنمصرفيلوثالبيئةويساع
دفىمكافحةالحشراتواوضحأحدالناسانهناكمكابستساعدبهاوزارةالبيئةفىكبسقشاالرزواي

ضاتحدثتقياداتالبلدةعنالعمالالهلىبالقريةوصندوقتنميةمنخالاللجمعياتاالهليةبمايعودبالن



فععلىاهاللبلدجميعاثمحضورندوةاخرىعنالتغذيةفىالمدرسةاالعداديةفىحضوراهاللبلدوت
 .الميذالمدرسةوقياداتالقريةوانتهتفاعلياتاليومفىالساعةالخامسةمساءا

 وراءالقصد، من وهللا

 

 وكياللكليةلشئونخدمةالمجتمعوتنميةالبيئةعميدالكلية

 دمحمفؤادالعراقى /د.عبدالعزيزعناناجمال /د.ا

 

 

 

 
 
 

 


