أخبار
جامعة بنها
الخميس 9191/1/91 :

محافظ القميوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان احتفالية تكريم المشاركين فى مشروع
تطوير قرية كفر فرسيس
شيد الدكتور /عالء عبدالحميم  -محافظ القميوبية
والدكتور /جمال السعيد  -رئيس جامعة بنيا

احتفالية

الجامعة لتسميم شيادات الشكر والتقدير لمشروع تطوير
قرية كفر فرسيس بمركز بنيا ،والتى قامت الجامعة
بتنفيذىا في إطار توجييات الرئيس /عبدالفتاح السيسي -
رئيس الجميورية لدعم وتنمية القري والمناطق العشوائية،
وتحت رعاية الدكتور /خالد عبدالغفار  -وزير التعميم العالي والبحث العممي.
جاء ذلك بحضور الدكتور /حسين المغربي  -نائب رئيس الجامعة لشؤون التعميم والطالب
والدكتورة /ايمان البيطار  -المشرف عمى انشطة قطاع خدمة المجتمع والدكتور /ىشام
البطش  -المشرف عمى الوحدات ذات الطابع الخاص بقطاع خدمة المجتمع  ،وعمداء
الكميات المشاركة في تنفيذ المشروع والوكالء وعدد من األجيزة التنفيذية والتعميمية
والرياضية ومنظمات المجتمع المدنى بالمحافظة.
وقال الدكتور /عالء عبدالحميم  -محافظ القميوبية إننا نرى اليوم حصاد مبادرة الرئيس/
عبدالفتاح السيسى باالىتمام بالقرية المصرية مشي اًر إلى أن المحافظة بيا العديد من القرى

التى تحتاج إلى دعم الجيود لتطويرىا.

وأضاف المحافظ أن جامعة بنيا ستظل شريكا أساسياً إلحداث التنمية المستدامة في كل
ورقي المجتمع باعتبارىا بيت الخبرة لممحافظة ،مؤكداً ضرورة
المجاالت لممساىمة في تقدم
ّ
االستفادة من أفكار وعمماء الجامعة فى تطوير قرى القميوبية.

وأكد الدكتور /جمال السعيد  -رئيس جامعة بنيا حرص الجامعة عمى المشاركة في تنفيذ
المبادرات الرئاسية ألنيا مبادرات حقيقية اليدف منيا ىو تقديم أفضل خدمة ألىالى القرى،
مشي اًر إلى أنو تم التنسيق مع محافظ القميوبية عمى اختيار قرية كفر فرسيس لتطويرىا في
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إطار توجييات رئيس الجميورية لممجمس األعمى لمجامعات وو ازرة التعميم العالي بتفعيل
الدور المجتمعي لمجامعات المصرية خالل شيور فصل الصيف.
وأضاف السعيد أن تنفيذ مبادرة تطوير قرية كفر فرسيس ىو أصدق دليل عمى أرض
الواقع وتدعيم لرسالة جامعة بنيا المجتمعية ،مشي اًر إلى أن الخطة التنفيذية لتطوير القرية
كانت تشمل تحسين مستوى الخدمات العامة وخدمات البنية األساسية ،وذلك من خالل

تنظيم قوافل صحية وبيطرية وزراعية وبرامج لمحو األمية ،والتدريب عمى المشروعات
الصغيرة ،واعداد دراسات جدوى لمشروعات مجتمعية تخدم احتياجات أىالي القرية ،مؤكداً
أن جامعة بنيا بكل إمكانياتيا وعممائيا وخبرائيا وباحثييا في خدمة المجتمع المحمي

وأىالي القميوبية.
من جانبيا قالت الدكتورة /إيمان البيطار  -المشرف عمى أنشطة قطاع خدمة المجتمع
وتنمية البيئة إن الجامعة بدأ ت فى تنفيذ مشروع تطوير قرية كفر فرسيس منذ شير يونيو
الماضى من خالل اإلعداد والبدء الفعمى فى تنفيذ المبادرة خالل شيرى يوليو واغسطس
مشيرة إلى أن المبادرة شاكت فييا  91كمية من كميات الجامعة وتعد تجربة ثرية ونموذج
لمتعاون الكامل والمثمر بين جامعة بنيا واألجيزة التنفيذية بالمحافظة ومنظمات المجتمع
المدنى.
واضافت البيطار أن الجامعة قامت بعمل استبيان الستطالع آراء األىالي حول المشكالت
التي يعانون منيا عمى أرض الواقع مؤكدة ان ىناك  8قرى فى القميوبية سوف تعمل
الجامعة عمى تطويرىا خالل الفترة القادمة وذلك فى اطار مبادرة حياة كريمة التى أطمقيا
الرئيس عبدالفتاح السيسى.
من جانبو وجو الميندس /ممدوح لطفى جودة  -عمدة قرية كفر فرسيس الشكر لمحافظ
القميوبية ورئيس جامعة بنيا لتطوير القرية لتصبح قرية نموذجية  ،كما وجو الشكر لجميع
االجيزة التنفيذية والقائمين عمى المبادرة وأساتذة الجامعة لدورىم فى تنمية قرية كفر
فرسيس وحل الكثير من المشاكل التى كانت تواجو األىالى.
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واكد الدكتور /ابراىيم راجح  -مقرر الفريق التنفيذى لتطوير القرية أن أعمال التطوير
شممت المجال الصحي والقوافل الطبية ،إضافة إلى مجال خدمة البيئة والبنية األساسية
وتمييد ورصف الطرق وعمل دراسة لمصرف الصحي وتحميل المياه وتحويل المخمفات
العضوية إلى سماد ومكافحة الحشرات.
وفي مجال الزراعة والثروة الحيوانية تم تنظيم قوافل بيطرية وارشاد زراعي لمفالحين
والتدريب عمى المشروعات الصغيرة  ،كما شممت أعمال التطوير في مجال التعميم تنظيم
دورات تدريبية لممعممين ومحول األمية وتعميم الكبار  ،فضالً عن االىتمام بالمدارس
وعمل الصيانة الالزمة والتجميل ،باإلضافة إلى تنظيم ندوات عن التغذية السميمة

واكتشاف المواىب الرياضية والفنية والموسيقية.
وفى نياية اإلحتف الية كرم محافظ القميوبية ورئيس جامعة بنيا عمداء الكميات المشاركة فى
تنفيذ مشروع تطوير القرية  ،واألجيزة التنفيذية بالمحافظة ومنظمات المجتمع المدنى
والشركات المشاركة فى اعمال التطوير وعدد من اىالى قرية كفر فرسيس.

