الإجراء ( الإنجاز الذى تم )

الموضوع

 -قيام قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنظيم القافلة التنموية لجامعة

عين

شمس بمحافظة المنيا ( قرية نزلة بنى محمد سلطان ) خالل الفترة من (– 13
 15أبريل ) 2019
وذلك باإلشتراك مع كالً من -:

 oمحافظة المنيا .

قافلة التنمية الشاملة
بمحافظة المنيا
( قرية نزلة بنى محمد
سلطان )
خلال الفترة من -13
 15أبريل 2019

 oالهيئة العامة لتعليم الكبار .

 oكلية الطب .

 oكلية التمريض .

 oكلية طب األسنان .

 oكلية الصيدلة .

 oمستشفيات جامعة عين شمس .

 oكلية البنات .

 oكلية اآلداب .

 .10كلية التربية النوعية.

.11كلية الدراسات العليا للطفولة .

.12مركز تعليم الكبار .

 تنظيم عيادات طبية متخصصة فى مختلف التخصصات الطبية المختلفة . -عدد المستفيدين من العيادات الطبية (  ) 2378مستفيد .

 توزيع األدوية المختلفة (الضغط – السكر – العظام – األطفال .إلخ)بإجمالى عدد(  2100تقريباً) مستفيد من صرف األدوية .

 -تم الفحص الطبى لعدد (  ) 26طفل من األطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة

تم تنظيم حملات توعية بالمدارس المحيطة بمقر إقامة القافلة :
 oمدرسة ( نزلة بنى محمد سلطان الإعدادية بنات ) فى المجالات المختلفة
منها :

 - 1المقومات الأساسية لبناء مصر وجعلها دولة من الدول العظمى .
 - 2أهمية نهر النيل .
 - 3مشكلات المراهقة وكيفية التعامل معها .

 - 4مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى .

 التوعية الزراعية :
تم تنظيم ندوات تثقيف زراعى لمزارعى القرية فى المجاالت اآلتية -:

 – 1إنشاء المشروعات الصغيرة فى مجال تصنيع األلبان .
 – 2تدوير المخلفات والزراعة على األسطح .
 – 3إنتاج الدواجن .

الإجراء ( الإنجاز الذى تم )

الموضوع

 المعرض الفنى :
o

على هامش قافلة التنمية الشاملة تم تنظيم معرض فنى للوحات الفنية والتشكيلية تحت إشراف

كلية التربية النوعية جامعة عين شمس والسادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية
التربية النوعية .

تم تنفيذ لوحة جدارية بطول (  100متر )
جامعة عين شمس -تراث نوبى "

تتضمن " تراث مصرى  -شعار محافظة المنيا  -شعار

كإهداء من جامعة عين شمس لمحافظة المنيا

أنشطة إجتماعية أخرى -:



نشاط إنتظار الدور .



ممارسة دور القائد .



قافلة التنمية الشاملة
بمحافظة المنيا
( قرية نزلة بنى محمد
سلطان )
خلال الفترة من
 15-13أبريل 2019

تم تنظيم أنشطة إجتماعية أخرى متعددة ألطفال القرية منها -:

تدريبات الذاكرة .



تكرار األغانى والتعرف على كروت األرقام وتذكر ما تم إخفاؤه منها .



نشاط التلوين .



التعرف على الصور .



تدريب أولياء أمور األطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة على التعامل مع طفله بشكل يناسب قدراته .




نشاط مجسمات الفواكه وتنمية لغوية عن بعض الفواكه .
وذلك تحت إشراف كلية الدراسات العليا للطفولة .

محو الأمية وتعليم الكبار
 تم تسليم عدد (  ) 65شهادة محو أمية للمتحررين من االمية .
 تم فتح فصول لمحو األمية لخدمة أهالى القرية .
 تم عقد عدد (  ) 247إستكتاب فورى .

خدمات مجتمعية أخرى
تم توز يع أجهزة تكميلية على المحتاجين من أهل القرية وبيانهم على النحو التالى :







عدد (  ) 12كرسى متحرك .
عدد (  ) 20عكاز .
عدد (  ) 20مشايه .
عدد (  ) 20عكاز ثلاثى الأرجل .

