
  تقریر عن قافلة التنمیة المستدامة بقریة دسیا مركز الفیوم

  م ٢٠١٣مارس  ١٩، ١٨یومي 

  

تمع وتنمية البيئة وىف أطار الربوتوكول املوقع ب يفمن منطلق تعظيم دور اجلامعة        ني اجلامعة ومجعية خدمة ا
تمع وتنمية البيئة "نظم أصدقاء اخلري  حتت رعاية  "حمافظة الفيوم"و"مجعية أصدقاء اخلري "بالتعاون مع "قطاع خدمة ا

رئيس   صربيور / عبد احلميد عبد التواب ـالدكت األستاذمصطفى مسعد وزير التعليم العاىل و ور / ـالدكت األستاذ
فريد عوض حيدر  نائب رئيس اجلامعة  األستاذ الدكتور/ وإشرافحمافظ الفيوم  اجلامعة والسيد املهندس / أمحد على 
تمع وتنمية البيئة  محزة نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم  إمساعيلالدكتور / خالد  األستاذ ولشئون خدمة ا

 األسبقسويف  بينالدكتور / مسري سيف اليزل حمافظ  األستاذ نيوبدعم من بعض رموز اجلامعة السابقوالطالب 
 بالكلية املتفرغ األستاذو وكيل كلية الزراعة األسبق الدكتور / عبد احلليم مشرف  واألستاذاملتفرغ بكلية الزراعة  واألستاذ

تمع وتنمية البيئة   ٠ووكالء الكليات لشئون خدمة ا

من  للتعرف على متطلبات واحتياجات القافلة " خبمس زيارات"  إىل قرية دسيا وقد توجه وفد من اجلامعة -
خالل مسئول الوحدة احمللية كما تفقد الوفد الوحدة الصحية والوحدة احمللية والوحدة البيطرية ومركز الشباب 

   .فعاليات ومهام القافلة تنفيذوبعض شوارع القرية لتحديد نقطة االنطالق للقافلة وموعدها وبدء 
ً ) طالب١٦٨وقد شارك يف القافلة عــدد ( ًا اجلامعة ىف متام الساعة التاسعة صباح إدارةمت التجمع أمام مبىن  -  ا

وحتركت القافلة يف متام العاشرة مستقلة ثالثة أتوبيسات من أتوبيسات اجلامعة مت وطالبة من كليات اجلامعة 
  - تقسيم الطالب إىل جمموعات وفقًا لألنشطة التالية:

 -: القافلة الطبية -١

تمع -  بكلية الطب واألستاذوتوىل اإلشراف عليها األستاذ الدكتور / شهرية الشافعي وكيل كلية الطب لشئون خدمة ا
تمع وتنمية البيئةالقائم بعمل و والسيد الدكتور / حممد عبد اهلادى مشاحيت  وقد شارك  كيل كلية التمريض لشئون خدمة ا

  ٠)٢١االمتياز ومن التمريض عدد ( وأطباء) من املدرسني واملدرسني املساعدين والنواب  ٢٢فيها عدد ( 

 واألمراضوالرمد واجلليدية وأمراض الكبد والنساء والتوليد  واألطفالالباطنة والعظام  -يف التخصصات التالية :
  ٠الصدرية 

ا لعدم استعداد الوحدة الصحية بالقرية الستقبال احلاالت وع ً ا على  الصحة دم تعاون مديريةونظر ً بالفيوم وبناء
ــد/ فريد عوض حيدر نائب رئي٠هات أيتوج تمع وتنميـــ ــس اجلامعة لشئون خدمة ا ق بني ــــة البيئة  فقد مت التنسيـــ



رئيس مركز مدينة الفيوم والسيد/ سيد عبد  ٠٠مدير عام القطاع والسيد / عبد الدامي مهدى السيد / عبد البديع أنور
التواب نائب رئيس املركز ومت عمل فراشة داخل الوحدة احمللية مكونة من ست عيادات بعد شراء أسرة كشف 

تمع   السابق حالة يف التخصصات ١١٥٠وقد مت خالل هذه القافلة فحص ،للمرضى من حساب قطاع خدمة ا
ا لعدم توفر العالج لباقي احلاالت  فقد مت مجع الروشيتات وتقوم ٦٠٠ومت صرف العالج ألكثر من  ذكرها ً حالة ونظر

ا ً   ٠مجعية أصدقاء اخلري بتوفري العالج هلم حالي

  التخصصات السابق  يفحالة  ١١٥٠وقد مت خالل هذه القافلة فحص 

ا لع٦٠٠من  ألكثرومت صرف العالج  ً احلاالت  فقد مت مجع الروشيتات وتقوم مجعية  لباقيدم توفر العالج حالة ونظر
ا ً   ٠أصدقاء اخلري بتوفري العالج هلم حالي

 

 -: القافلة البيطرية -٢
ا  واليتبالفيوم  البيطريمت التنسيق مع مديرية الطب  - التعاون مع اجلامعة وذلك من خالل  يفمل تدخر جهدً

ــد الدكتــوالسي البيطـــريب ـــمن السيد الدكتور/ مدير عام الط جيايباإلالتعاون  د ـوالسي اإلدارةور/ مدير ـ
ــالدكت حيث  احليواين اإلنتاجهذه القافلة طالب كلية الزراعة قسم  يفور / طبيب الوحدة البيطرية وقد شارك ـ

املاشية وإعطاء ني رش وحتصماشية وماعز على مدار اليومني كما مت رأس  ٤٥٠مت فحص أكثر من 
  ٠مراضالتحصينات الالزمة ضد األ

 

 -:النظافة والتجميل والتشجير -٣

ً ) طالب٨٦وقد شارك يف هذا النشاط أكثر من ( - حتت إشراف األستاذ الدكتور / سامح جالل وكيل   وطالبة ا
تمع وتنمية البيئة والسيد الدكتور/ حممد  بكلية اخلدمة املساعد األستاذ حسان كلية اهلندسة لشئون خدمة ا

  -ومت خالل هذا النشاط ما يلى :
 ٠باستخدام معدات الوحدة احمللية الرئيسيمت متهيد شوارع القرية والطريق  -
مت دهان أعمدة اإلنارة بالقرية وسور املدرسة اإلعدادية ومت رسم بعض الرسومات ومنها شعار اجلامعة داخل  -

 ٠الدهانات مجعية أصدقاء اخلريالوحدة احمللية وقد قام بتوفري 
بشوارع القرية ومدارسها ومركز الشباب حيث مت توفري األشجار من خالل  " شجرة توت ٤٠٠"مت زراعة  -

  ٠مكتب االتصال البيئي باجلامعة



 
 -:رفع كفاءة الحضانات -٤

تمع  قام بعض طالب كلية رياض األطفال بإشراف األستاذ الدكتور / نور الرمادي وكيل الكلية لشئون خدمة ا
وتنمية البيئة بتدريب مشرفات احلضانات على أحدث األساليب العلمية للتعامل مع األطفال مبرحلة رياض 
األطفال وقد قام الطالب بالتعايش على مدى يومني مع أطفال احلضانات واملدارس وتدريبهم على عمل هدايا 

ا لدى أطفال القريةمبناسبة عيد األم من أدوات البيئة احمليطة وقد القى هذ ً  ٠ا النشاط قبوالً رائع

 -: استخراج شهادات الميالد والرقم القومي -٥

مل يتم استخراج شهادة ميالد كمبيوتر هلم وجيدون مشكلة ىف القرية  اهاىل فرد من ٢٠٠مت حصر أكثر من  -
  ٠استخراجها

ً   )١٦٠( عدد مت حصر -   ٠هلم قوميرقم  بطاقةكبار السن مل يتم استخراج من   من أهل القرية  فردا

ذا النشاط طالب تمع  كلية السياحة والفنادق  من قام  بإشراف أ.د. / سوزان بكري وكيل الكلية لشئون خدمة ا
  . وتنمية البيئة، والدكتور / حممد سليمان مدرس السياحة بالكلية

 -:صناعة المنظفات -٦

لتدريب ربات البيوت كمشروعات صغرية ميكن صناعة الصابون واملنظفات والعطور  ىف علي مدى اليومني وتدريب مت عمل ورش عمل 
د/ هدير بكري وكيل ٠هذا النشاط أاإلشراف علي وتوىل من إمجايل القرية ) ١٥٠(والشباب وقد حضر هذه الورش أكثر من والشابات

تمع وتنمية البيئة ،أ د/ عالء الفخراىن  ٠كلية العلوم ، والدكتور / حممد حممد الربيعى وكيل كلية احلاسبات واملعلومات لشئون خدمة ا
  كلية الزراعة ، والدكتورة / فتحية قرىن  كلية العلوم .

  - :صيانة الحاسب اآللي-٧

قام بتنفيذها  على مدى يومني وسيتم استكماهلا ملدة أسبوعتنظيم دورة ىف صيانة احلاسب اآليل لطالب املدرسة اإلعدادية مت 
  ٠واإلشراف عليها السيد/ أمين جرب املدرس املساعد بكلية الرتبية النوعية قسم تكنولوجيا التعليم 

سة املشكالت الىت تواجههم قام بتنفيذها طالب كلية اخلدمة القرية لدرا هايلأل بانةاستمارة است ٣٠٠أكثر من مت عمل  -
  االجتماعية.

بكلية دار  املساعدان األستاذان شيميد/ وجيه الشيمى والسيد د/ وليد السيد مت عمل ندوة دينية ألهايل القرية حاضر فيها  -
 العلوم .



ً على توجيهات  - ا لعدم استعداد الوحدة الصحية بالقرية الستقبال احلاالت وعدم تعاون مديرية الصحة بالفيوم وبناء ً ونظر
تمع وتنمية البيئة فقد مت التنسيق بني السيد / عبد البديع أنور ٠أ د/ فريد عوض حيدر نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة ا

الدامي رئيس مركز مدينة الفيوم والسيد / سيد عبد التواب نائب رئيس املركز ومت عمل  سيد / عبدمدير عام القطاع وال مهدي
تمع ، وقد  فراشة داخل الوحدة احمللية مكونة من ست عيادات بعد شراء أسرة كشف للمرضى من حساب قطاع خدمة ا

ا  ٦٠٠من  ألكثرحالة ىف التخصصات السابق ذكرها ومت صرف العالج  ١١٥٠مت خالل هذه القافلة فحص  ً حالة ونظر
ا أصدقاءاحلاالت فقد مت مجع الروشيتات وتقوم مجعية  لباقيلعدم توفر العالج  ً  ٠اخلري بتوفري العالج هلم حالي

  - القافلة البيطرية : -٨
ا ىف التعاون مع اجلامعة وذلك من خالل التعاون بالفيوم  البيطريمت التنسيق مع مديرية الطب  - االجياىب والىت مل تدخر جهدً

وقد والسيد الدكتور / طبيب الوحدة البيطرية  اإلدارةمن السيد الدكتور / مدير عام الطب البيطرى والسيد الدكتور / مدير 
رأس ماشية وماعز  ٤٥٠شارك ىف هذه القافلة عدد من طالب كلية الزراعة ( قسم اإلنتاج احليواىن ) ومت فحص أكثر من 

 ٠حتصني املاشية وإعطاء التحصينات الالزمة ضد االمراضعلى مدار اليومني كما مت رش و 

   -: النظافة والتجميل والتشجير -٩

ا وطالبة حتت  ٨٦وقد شارك ىف هذا النشاط أكثر من)(  - ً الدكتور / سامح جالل وكيل كلية اهلندسة  األستاذ إشراف) طالب
تمع وتنمية البيئة والسيد الدكتور / حممد حسان   املساعد بكلية اخلدمة ومت خالل هذا النشاط ما تاذاألسلشئون خدمة ا

 -: يلي
 ٠باستخدام معدات الوحدة احمللية الرئيسيمت متهيد شوارع القرية والطريق  -
 ومت رسم بعض الرسومات ومنها اجلامعة داخل الوحدة احمللية وقد اإلعداديةبالقرية وسور املدرسة  اإلنارةمت دهان أعمدة  -

 ٠قامت مجعية أصدقاء اخلري بتوفري الدهانات

 


