رئيس مجلس اإلدارة
أ.د /عادل مبارك
رئيس اجلامعة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

التنمية

أ.د/عبد الرحمن الباجورى
نائب رئيس اجلامعة

واملجتمع

نشرة التنمية واملجتمع  -نشرة فصلية يصدرها قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة بجامعة املنوفية  -العدد السابع عشر -يناير 2021

رئيس جامعة املنوفية يفتتح كلية
االعالم ومبنى كلية طب األسنان
الباجوري يوجه باالستغالل األمثل للوحدات
ذات الطابع اخلاص بجامعة املنوفية
"آداب وأخالقيات التواصل يف ضوء مبادرة التحول
الرقمي للجامعات" يف ندوة بتربية املنوفية
الكشف علي  200من أهالي قرية كفر القرينني يف قافلة طبية جلامعة املنوفية

التنمية واملجتمع العدد السابع عشر
العدد السابع عشر  -يناير 2021

الباجوري يوجه باالستغالل األمثل للوحدات
ذات الطابع اخلاص بجامعة املنوفية
رئيس مجلس اإلدارة

أ.د /عادل مبارك
رئيس اجلامعة

نائب رئيس مجلس اإلدارة
أ.د/عبد الرحمن محمود الباجورى

نائب رئيس اجلامعة
مدير التحرير

ابراهيم طه
أسرة التحرير

مهـا صبـرى  -هناء املنوفى-منى
الهوارى  -سحر سراج  -اميان اجلمبالطى -
تغريد القرش -بدرية صالح  -رشا بركات
 -نرمني صديق  -رانيا عالم

الكشف علي  200من أهالي قرية كفر القرينني
يف قافلة طبية جلامعة املنوفية

املراسالت

جمهورية مصر العربية -محافظة
املنوفية  -شبني الكوم جامعة املنوفية
 -اإلدارة العامة

اإلدارة العامة للمشروعات البيئية

ش جمال عبد الناصر

Tel/Fax : +2 048 2222963

+20482235677
مطابع جامعة املنوفية

معهد الكبد القومي بجامعة املنوفية ينظم
معرضا خيريا للمالبس

افتتح الدكتور عادل مبارك
رئيس جامعة املنوفية مبنى
كلية طب األسنان بحضور
ن������واب رئ���ي���س اجل��ام��ع��ة
ال��دك��ت��ور أح��م��د ال��ق��اص��د
للدراسات العليا والبحوث
وال���دك���ت���ور ن��ان��س��ى أس��ع��د
للتعليم والطالب والدكتور
ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ب��اج��ورى
خل��دم��ة امل��ج��ت��م��ع وتنمية
البيئة واملحاسب أكرم عبد
ال��دامي أم�ين ع��ام اجلامعة
وال���دك���ت���ورة رب����اب م��ب��ارك
وعمداء الكليات.
أع��رب رئيس اجلامعة عن
سعادته بافتتاح مبنى كلية
ط��ب األس��ن��ان وال���ذى يعد
إجناز جديد جلامعة املنوفية
والذى مت جتهيزه على أعلى
م��س��ت��وى ط��ب��ق��ا للمعايير
الهندسية واجلودة الالزمة،
وتفقد املبنى املكون من دور
أرضى وسبعة أدوار علوية
ي��ض��م م���درج���ات وق��اع��ات

سيميوليتور ومعامل مزودة
بأحدث األج��ه��زة ،وقاعات
تدريس وع��ي��ادات للتدريب
العملى ومكاتب إدارية.
وأك���د رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة أن
الكلية ستكون من الكليات
امل���ت���م���ي���زة ع���ل���ى م��س��ت��وى
اجلامعات وتأهيل الطالب
ف���ى م���ج���االت ال��ت��خ��ص��ص
بطب األس��ن��ان واملساهمة

فى تطوير مستوى اخلدمة
الطبية ،وتوفير النواحي
العالجية املطلوبة من خالل
أقسام الكلية املختلفة التى
ت��ش��م��ل ط���ب ال��ف��م وع�ل�اج
اللثة واالشعة ،االستعاضة
الصناعية ،وعالج اجلذور،
وال���ت���ق���ومي ،وط����ب أس��ن��ان
األطفال ،واجلراحة.

اعتماد وثيقة سياسة اجلودة جلامعة املنوفية
اعتمد الدكتور عادل مبارك
رئيس جامعة املنوفية وثيقة
س��ي��اس��ة اجل�����ودة جلامعة
امل���ن���وف���ي���ة وال����ت����ى ت��ش��م��ل
األه��������داف واالجت����اه����ات
الرئيسية للجامعة التي تتعلق
بنظام إدارة اجلودة الشاملة
ل��ل��ج��ام��ع��ة ،ح��ي��ث مت وض��ع
س��ي��اس��ة وأه����داف اجل���ودة
وحتديد األه���داف املرجوة
واستغالل م���وارد اجلامعة
فى إطار اإلجراءات الالزمة
للحصول على شهادة ISO
.9001:2015
ت����ض����م وث����ي����ق����ة س���ي���اس���ة
اجل����ودة جل��ام��ع��ة املنوفية
رؤي���ة اجل��ام��ع��ة ل��ت��ك��ون من
اجل��ام��ع��ات ال���رائ���دة على
املستويني املحلى والدولى
ف�����ى ت����ق����دمي اخل����دم����ات
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة
واملجتمعية املوجهه بأهداف
التنمية امل��س��ت��دام��ة وفقا
لرسالتها ،وتتبنى جامعة
امل���ن���وف���ي���ة م��ج��م��وع��ة م��ن
الضوابط املرشدة واملوجهه
ال��ت��ى حت��ك��م عملية ات��خ��اذ
ال����ق����رارات اإلداري������ة على

مستوى اجلامعة كسياسيات
ع��ام��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة وخ��اص��ة
على مستوى كل قطاع من
ق��ط��اع��ات اجل��ام��ع��ة ،وبناء
ع��ل��ى ذل���ك تتعهد اإلدارة
العليا للجامعة إنشاء غايات
عامة وأهداف استراتيجية
وت��ن��ف��ي��ذي��ة مي��ك��ن قياسها
وي���ت���م م��راج��ع��ت��ه��ا دوري�����ا،
مراعاة التطورات التعليمية
والعلمية والتقنية ،ضمان
التحسني املستمر.
شهد اعتماد وثيقة سياسة
اجلودة نواب رئيس اجلامعة
ال��دك��ت��ور أح��م��د ال��ق��اص��د
للدراسات العليا والبحوث
وال���دك���ت���ور ن��ان��س��ى أس��ع��د
للتعليم والطالب والدكتور
ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ب��اج��ورى

خل��دم��ة امل��ج��ت��م��ع وتنمية
البيئة واملحاسب أكرم عبد
ال��دامي أمني عام اجلامعة،
الدكتور عبده سعد الدين
م���دي���ر ال���ش���رك���ة ال��ع��رب��ي��ة
ل�لاس��ت��ش��ارات الهندسية
املسئولة على تأهيل األمانة
ال��ع��ام��ة جل��ام��ع��ة امل��ن��وف��ي��ة
للحصول على شهادة ISO
 ،9001:2015الدكتورة
رانيا عزمى نائب مدير مركز
ض��م��ان اجل���ودة باجلامعة،
املحاسب جالل عبد السالم
رئيس اإلدارة املركزية ملكتب
رئيس اجلامعة ،املحاسب
أح��م��د ص��ال��ح م��دي��ر إدارة
تطوير وتقومي األداء لضمان
اجلودة.

ب�ق�ل��م :
أ.د/عادل السيد مبارك
رئيس اجلامعة
ب�����س�����م اهلل ال������رح������م������ن ال����رح����ي����م
يسعدني ال��ي��وم أن أق��دم ه��ذه الكلمة االفتتاحية
للنشرة الدورية لقطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة
حيث جتدون يف هذا العدد املتميز تنويها ً عن إفتتاح
كلية اإلعالم ومبنى كلية طب األسنان ،وهما ميثالن
صرحني عمالقني جديدين جلامعة املنوفية .جتدون
أيضا ً توصيات مجلس شئون خدمة املجتمع وتنمية
البيئة على أهمية اإلستمرار يف إتخاذ التدابير
اإلحترازية الضرورية للوقاية من جائحة كورونا وتفعيل
شعار الوقاية خير من العالج ،وكذلك على ضرورة
االستغالل األمثل للوحدات ذات الطابع اخلاص
باجلامعة والتي يبلغ عددها  ٢٧وح��دة من خالل
التفكير خارج الصندوق التقليدي لهذه الوحدات.
يرصد هذا العدد أيضا ً اعتماد جامعة املنوفية لوثيقة
سياسة اجلودة والتي تشمل األه��داف واإلجتاهات
الرئيسة التي تتعلق بنظام إدارة اجل��ودة الشاملة
للجامعة .كما يتابع العدد تنظيم ندوة “متحدون على
مكافحة الفساد” حتت شعار (مصر أقوى من الفساد)
وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة اإلداري��ة باملنوفية
والتي جاءت تزامنا ً مع اليوم العاملي ملكافحة الفساد.
يرصد أيضا ً هذا العدد تنظيم معهد الكبد القومي
ملعرض مالبس خيري مساهمة من املعهد يف تقدمي
املساعدات العينية والرعاية اإلجتماعية للمرضي
واملحتاجني .كما يعرض العدد للقوافل الطبية يف
مختلف التخصصات للكشف وتقدمي العالج املجانى
ألبناء قرى املحافظة ،هذا إلى جانب رصد عديد
الندوات يف مختلف املجاالت بكليات ومعاهد اجلامعة،
ومقال ثري عن “دور نظم املعلومات اجلغرافية يف
إدارة خدمة اإلسعاف الطبي مبحافظة املنوفية”.
خالص الشكر والتقدير على هذا اجلهد املتميز،
متمنيا ً لهذا القطاع احليوي كل التفوق واالزده��ار.
وال���س�ل�ام ع��ل��ي��ك��م ورح���م���ة اهلل وب��رك��ات��ه

العدد السابع عشر -يناير  - 2021التنمية والمجتمع

التنمية واملجتمع

اإلخراج الفنى
العالقات العامة واإلعالم باالدارة
العامة للمشروعات البيئية
بقطاع خدمة اجملتمع وتنمية
البيئة

رئيس جامعة املنوفية يفتتح مبنى كلية طب األسنان

اإلفتتاحية

3

رئيس جامعة املنوفية يشهد ندوة "متحدون على مكافحة الفساد" حتت شعار مصر أقوى من الفساد
شهد الدكتور عادل مبارك رئيس
جامعة املنوفية فعاليات الندوة
التوعوية التى تنظمها اجلامعة
بالتعاون مع هيئة الرقابة اإلدارية
بعنوان"متحدون على مكافحة
ال��ف��س��اد" وش���ع���ار م��ص��ر أق���وى
من الفساد ،والتى حاضر فيها
اللواء أش��رف نبيل مدير مكتب
هيئة الرقابة اإلداري��ة باملنوفية،
والعميد محمد أبوسعده وكيل
الهيئة.
وج���ه م��ب��ارك ال��ت��ح��ي��ة لضيوف
اجل��ام��ع��ة ،وم��ش��ي��دا مبجهودات
هيئة ال��رق��اب��ة اإلداري�����ة وعلى
رأسهم الوزير حسن عبد الشافى
رئيس الهيئة فى مكافحة كافة
ص��ور ال��ف��س��اد امل��ال��ي واإلداري
واألخالقى وجميع أنواع الفساد
وحماية املال العام والتصدي ألى
انحراف.
أك��د م��ب��ارك على أهمية هذه
ال���ن���دوة ال��ت��ى ت��أت��ى ت��زام��ن��ا مع
ال��ي��وم العاملى ملكافحة الفساد
والتى تعد مبثابة جلسة حوارية
م��ع ش��ب��اب اجل��ام��ع��ة ،والهيئة
التدريسية ومعاونيهم ،والعاملني
يعرض فيها بكل شفافية جهود
الدولة ملكافحة الفساد ،وتوعية
ال��ط�لاب وك��اف��ة ف��ئ��ات املجتمع
بخطورته على الدولة ،ودعا إلى

عمل سلسلة ندوات لنشر التوعية
الالزمة جلميع الفئات.
 وأش��������اد رئ����ي����س اجل���ام���ع���ة
مب���ج���ه���ودات ال����دول����ة مل��ح��ارب��ة
ال��ف��س��اد وه���ذا ماتبنته ال��دول��ة
منذ تولى الرئيس عبد الفتاح
السيسى رئيس اجلمهورية ووضع

القوانني واللوائح املنظمة لكافة
أنشطة قطاعات وأجهزة الدولة
يف مصر ،رافعني شعار أن مصر
أقوى من الفساد ومعا سنقضى
عليه.
كما قدم عرضا تسجيليا ألنواع
الفساد املختلفة فهو أداة تعطل

إستراتيجية متكاملة للقضاء
على الفساد وتعديل القوانني
لتجرميه ،وتكاتف جميع أجهزة
الدولة لتنفيذ هذه االستراتيجية
وتوفير آليات قانونية فعالة يتم
تطبيقها على من تثبت إدانته.
وم��ن جانبه ألقى ال��ل��واء أشرف
نبيل مدير مكتب الرقابة اإلدارية
باملنوفية الضوء على مهام الهيئة
ودوره�����ا ك��ج��ه��از مستقل يتبع
رئيس اجلمهورية يحارب الفساد
ب���اإلض���اف���ة إل����ى م��ت��اب��ع��ة م��دى
التزام اجلهات احلكومية بتنفيذ

ح���رك���ة ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة
وال���س���ي���اس���ي���ة وت���س���ب���ب ع���دم
االستقرار ،لذا البد من التوعية
مب��خ��اط��ر ال��ف��س��اد وال��ت��ع��ري��ف
باختصاصات الهيئة ومجهوداتها
وأنواع الفساد املختلفة ،وأهمية
أن ي��ك��ون امل��واط��ن إي��ج��اب��ى فى
البالغ عن أى فساد يواجهه حتى
يتم القضاء عليه نهائيا ،وعرض
بعض القضايا التى مت التحقيق
فيها ،وسلسلة الندوات واللقاءات
التوعوية ال��ت��ى تنظمها الهيئة
لتعريف املواطنني باختصاصات

الهيئة وكيفية التواصل معهم،
وع���رض توضيحى مل��ه��ام الهيئة
واخل���ط���ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ى
يتم العمل بها وك��ان��ت البداية
التشريعية أعقاب ثورة يونيو علي
مرحلتني ،فاملرحلة األول���ي مت
تنفيذها من عام 2018/2014
وب������دأت امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة فى
.2019
حضر ال��ن��دوة ال��دك��ت��ورة نانسي
أسعد نائب رئيس اجلامعة لشئون
التعليم والطالب ،والدكتور عبد
الرحمن الباجوري نائب رئيس
اجلامعة لشئون خدمة املجتمع
وتنمية البيئة ،واملحاسب أكرم
ع��ب��د ال�����دامي أم��ي�ن اجل��ام��ع��ة،
الدكتور أسامه مدني املستشار
اإلعالمي لرئيس اجلامعة وعميد
اآلداب ،ولفيف من أعضاء هيئة
التدريس ،املحاسب ج�لال عبد
ال��س�لام رئيس اإلدارة املركزية
ملكتب رئيس اجلامعة ،الدكتور
محمد شاهني مدير عام رعاية
ال���ش���ب���اب ،وع�����دد م���ن اجل��ه��از
اإلداري باجلامعة والطالب.
وخ��ت��ام��ا وج���ه م���ب���ارك الشكر
لرعاية الشباب والعالقات العامة
واالع�لام واألم��ن الداخلى ولكل
م��ن ش���ارك ف��ى إع���داد وتنظيم
الندوة.

باحث بجامعة املنوفية يؤسس نظرية للقضاء على البطء فى اجراءات التقاضى

ن��ظ��م ق��ط��اع خ��دم��ة املجتمع وتنمية
البيئة مبعهد الكبد القومى بجامعة
املنوفية معرضا خيريا للمالبس مت
توزيعها مجانا على املرضى ومرافقيهم
والفقراء وذل��ك حتت رعاية الدكتور
عادل مبارك رئيس اجلامعة و بحضور
الدكتور عبد الرحمن الباجوري نائب
رئيس اجلامعة لشئون خدمة املجتمع
وتنمية البيئة والدكتور هشام عبد
الدامي عميد املعهد و الدكتورة سميرة
ع��زت اب��و اخل��ي��ر وك��ي��ل معهد الكبد
لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
وبحضور الدكتورة ع��زة عبد العزير
وكيل املعهد للدراسات العليا و الدكتور
توفيق محمد عبد املطلب رئيس االدارة
املركزية مبستشفى معهد الكبد القومى
وقد أثني الباجوري علي معروضات
امل��ع��رض وم��س��اه��م��ة امل��ع��ه��د وق��ط��اع
خدمة املجتمع به يف تقدمي املساعدات
العينية والرعاية االجتماعية للمرضي
وامل��ح��ت��اج�ين ب��اإلض��اف��ة إل��ي الرعاية
الطبية مؤ كدا علي أن دور اجلامعة
يف خدمة املجتمع يتطلب تقدمي رعاية
متكاملة للطالب وامل��رض��ي وأه��ال��ي
املحافظة
وأش��ارت الدكتورة سميرة عزت وكيل
املعهد لشئون خدمة املجتمع وتنمية
ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ش���رف ع��ل��ى امل��ع��رض أن
املعرض ضم مالبس متنوعة تناسب
ك��ل األع��م��ار ت��ب��رع بها اع��ض��اء هيئة

التدريس والهيئة املعاونة والعاملني
مل��س��اع��دة امل��ح��ت��اج�ين وي��ض��م مالبس
جديدة ومستعملة و قد شهد املعرض
اقباال من العاملني ومرافقني املرضى
وامل��رض��ى ومت ت��وزي��ع ه��داي��ا ومالبس

افتتح ال��دك��ت��ور ع���ادل م��ب��ارك رئيس
جامعة املنوفية كلية اإلعالم بحضور
ن��واب رئيس اجلامعة الدكتور أحمد
القاصد للدراسات العليا والبحوث
وال���دك���ت���ور ن��ان��س��ى أس��ع��د للتعليم
وال���ط�ل�اب وال��دك��ت��ور ع��ب��د الرحمن
ال��ب��اج��ورى خل��دم��ة املجتمع وتنمية
البيئة وامل��ح��اس��ب أك��رم عبد ال��دامي
أم�ي�ن ع���ام اجل��ام��ع��ة وال��دك��ت��ور عبد
اجلواد سعيد عميد الكلية ولفيف من
عمداء الكليات.
أج��رى رئيس اجلامعة جولة تفقدية
بالكلية وأث��ن��ى على املجهود الكبير
امل��ب��ذول ب��ه��ا ،وماتضمه م��ن معامل
الصوتيات واجلرافيكس واستوديو
ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون واس���ت���ودي���و اإلذاع�����ة
ومدرجات وقاعات دراسية واملكتبة،
وم��ك��ات��ب أع���ض���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س
واجلهاز اإلدارى ،واملصاعد ووسائل
احلماية املدنية وسلم اإلنقاذ ،وحجم
العمل الكبير الذى مت بالكلية منذ بدء
الدراسة بها واستقبال الطالب هذا
ال��ع��ام ال��دراس��ى ،معربا ع��ن تقديره
للمجهودات التى مت��ت لإلنتهاء من
جتهيزات الكلية على أعلى مستوى،
وكيفية استغالل كافة اإلمكانيات من
أجل حتقيق أكبر استفادة للطالب.
ك��م��ا ال��ت��ق��ى رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة ببعض
ال��ط�لاب م��وج��ه��ا ل��ه��م التهنئة بهذا
ال��ص��رح املتميز وأه��م��ي��ة االس��ت��ف��ادة
من إمكانيات الكلية لتخريج طالب

مؤهل على أعلى مستوى فى مختلف
تخصصات اإلع�لام ومواكبة التطور
الكبير الذى يشهده العمل اإلعالمى.

مناهضة العنف ضد املرأة يف ندوة بتربية املنوفية
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عقد قطاع خدمة املجتمع وتنمية
البيئة بكلية التربية جامعة املنوفية
ن���دوة ت��وع��وي��ة تثقيفية بعنوان
(مناهضة العنف ض��د امل���رأة )
وذلك يف إطار حملة ال  16يوما
ملناهضة املمارسات الضارة ضد
املرأة.
ال��ن��دوة ب��رع��اي��ة ال��دك��ت��ور ع��ادل
مبارك رئيس اجلامعة ،الدكتور
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ب��اج��وري نائب
رئيس اجلامعة لشئون املجتمع
وتنمية البيئة ،وبحضور وإشراف
ال��دك��ت��ور ص��ب��ح��ى ش���رف عميد
كلية ال��ت��رب��ي��ة،ال��دك��ت��ور محمود
فوزي وكيل الكلية لشئون املجتمع
وتنمية البيئة ،الدكتورة فتيحة
بطيخ وكيل الكلية لشئون التعليم
و الطالب شارك يف الندوة :مني

املليجي مقررة املجلس القومي
للمرأة باملنوفية  ،ال��ل��واء إمي��ان
معاذ رئيس قسم حقوق اإلنسان
مبديرية األمن سابقا وسهام فودة
الصحفية بأخبار ال��ي��وم وعضو
املجلس القومي للمرأة باملنوفية
.وت��ن��اول��ت ال��ن��دوة أه��م القضايا
التي يتناولها املجلس يف الفترة
احلالية ،ومنها االحتفال باليوم
العاملي ملناهضة كل أشكال العنف
ض��د امل���رأة م��ث��ل :ال����زواج املبكر
واخل��ت��ان واحل���رم���ان م��ن تكملة
العملية التعليمية للبنات ،إلى
جانب العصبية القبلية وأثرها يف
املشاركة السياسية للمرأة ،وكيفية
مواجهة تلك القضايا من جانب
املجلس القومي للمرأة .كما ألقت
الندوة الضوء على اخلدمات التي

يقدمها املجلس القومي للمرأة
ويف نهاية الندوة مت االتفاق علي
توقيع بروتوكول تعاون بني كلية
التربية واملجلس القومي للمرأه
باملنوفية لتفعيل أوج��ه الشراكة
بني الطرفني.ويف نهاية الندوة مت
فتح باب النقاش واحل��وار ومتت
اإلجابة على كافة التساؤالت.
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ح��ص��ل ال���ب���اح���ث ك����رمي أص��ي��ل
ب��ن��دارى بجامعة املنوفية على
درج���ة ال��دك��ت��وراة بتقدير جيد
ج��داً ،وج��اءت رسالة الدكتوراة
بعنوان" االختصاص التبعى فى
قانون املرافات" ،ومتت مناقشتها
بكلية احلقوق.
وتهدف الرسالة إلى القضاء على
ال��ب��طء ف��ى إج����راءات التقاضى
وتخفيف النفقات على املتقاضني
م��ن جهة والتخفيف ع��ن كاهل
ال��ق��ض��اة م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،كما
أك��دت الرسالة على أن ظاهرة
ال��ب��طء ف��ى اج����راءات التقاضى
ظاهرة عاملية وليست محلية.

وأه��اب الباحث  باملشرع إصدار
ت��ش��ري��ع��ات م���ن ش��أن��ه��ا إدخ���ال
مضمون الرسالة حيز التنفيذ،
مشيراً إل��ى أن الرسالة تركزت
على منع التشتيت وجمع القضايا
أمام محكمة واحدة لإلختصاص
وتوفير الوقت واجلهد.
وأشرفت على الرسالة الدكتورة
سحر عبد الستار إم��ام استاذ
ورئيس قسم املرافعات وعميد
ك��ل��ي��ة احل��ق��وق ب��ج��ام��ع��ة مدينة
السادات.
وعقدت جلنة املناقشة برئاسة
الدكتور محمود السيد التحيوى
أس��ت��اذ ق��ان��ون امل��راف��ع��ات ووكيل

كلية احل��ق��وق بجامعة املنوفية
لشئون خ��دم��ة املجتمع وتنمية
البيئة ،وعضوية الدكتورة سحر
ع��ب��د ال��س��ت��ار إم���ام عميد كلية
احلقوق بجامعة مدينة السادات،
وال��دك��ت��ور ع��ب��د احل��ك��ي��م عباس

عكاشة أستاذ قانون املرافعات
بجامعة بنى سويف.
وقررت اللجنة منح الباحث درجة
ال��دك��ت��وراة ف��ى ال��ق��ان��ون بتقدير
جيد جداً.

معهد الكبد القومي بجامعة املنوفية ينظم معرضا خيريا للمالبس

رئيس جامعة املنوفية يفتتح كلية اإلعالم
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الباجوري يوجه باالستغالل األمثل للوحدات ذات الطابع اخلاص بجامعة املنوفية

عقد قطاع خدمة املجتمع وتنمية
ال��ب��ي��ئ��ة ب��رئ��اس��ة ال���دك���ت���ورة ه��ي��ام
مصطفى وكيل الكلية لشئون خدمة
املجتمع وتنمية البيئة ورش��ة عمل
ت��دري��ب��ي��ة ع��ن «ال��ت��ص��وي��ر الرقمي
االحترايف» إللقاء الضوء على كل
م��ا ه��و جديد يف مجال التصوير
ال���ف���وت���وغ���رايف ،وحت����ت اش����راف
الدكتورة غادة ربيع امل��درس بقسم
تكنولوجيا التعليم وم��دي��ر وح��دة
التصوير مبركز اخل��دم��ة العامة،
أل��ق��اه��ا ال��دك��ت��ور مصطفى أم�ين
امل��درس بقسم تكنولوجيا التعليم
بكلية التربية النوعية جامعة عني
شمس.
وق��د تضمنت ال��ورش��ة العديد من
اجل��وان��ب يف مجال التصوير مثل
ق��واع��د ال��ت��ص��وي��ر ال��ف��وت��وغ��رايف،
 ،أن����واع ال��ت��ص��وي��ر ال��ف��وت��وغ��رايف
وأن���واع العدسات واستخداماتها،
حيث تسعى هذه ال��دورة إلى نشر
الوعي الثقايف بفن الصورة ،ونقل
خبرات وأسرار الصورة االحترافية
ب�ين اجلمهور ال��ع��ام والباحثني يف
مجال التصوير الفوتوغرايف ،كما
تلقي الضوء على أحدث التقنيات
املستخدمة يف التصوير والبرامج

املستخدمة لتعديل الصور .وتعتبر
ال��ص��ورة الفوتوغرافية ف ًنا وأداة
للتواصل بني الثقافات املختلفة.
وق���د اس��ت��ط��اع��ت ب��ف��ض��ل ال��ث��ورة
الرقمية أن ترسخ قواعد لغة بصرية
عاملية مشتركة عابرة للقارات مما
منحها القدرة على االنتشار ،وجتاوز
أسوار اللغات ،وحصون الثقافات.
ل��ذا ،حت��رص ادارة الكلية برئاسة
الدكتور محمد زي��دان وكيل الكلية
لشئون العليم وال��ط�لاب والقائم
��م���ا على
ب��ع��م��ل ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة دائ� ً
تشجيع القراءة يف هذا املجال ،من
خالل عرض ألهم الكتب واملراجع
يف التخصصات املختلفة واملتاحة؛
مثل :مبادئ التصوير الفوتوغرايف،
ف��ن التصوير باملوبايل ،التصوير
ال��رق��م��ي ،التصوير ال��ف��وت��وغ��رايف
االح��ت��رايف ،باالضافة لفن تكوين
الصورة الفوتوغرافية.
كما مت عقد ورشة عمل تدريبية عن
«الرسم بالرصاص» حتت اشراف
الدكتورة غادة ربيع امل��درس بقسم
تكنولوجيا التعليم وم��دي��ر وح��دة
التصوير مبركز اخل��دم��ة العامة،
ألقاها االستاذ أحمد وجيه املعيد
بقسم التربية الفنية كلية التربية

قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة بالتربية النوعية يعقد ورش عمل متخصصة لطلبة الكلية
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النوعية جامعة عني شمس.
تناولت ال��ورش��ة أساسيات الرسم
بقلم ال��رص��اص ومنها استخدام
أقالم متنوعة إلضفاء العمق للعمل،
إضافة إلى االهتمام بالصورة بشكل
شامل أثناء رس��م حدودها العامة
وعدم التركيز يف التفاصيل لتظهر
بالشكل املطلوب ،وأض��اف إن��ه يف
مرحلة رس��م التفاصيل الدقيقة
ميكن استخدام قلم ذو سمك أكبر
مستعرضا بعص األمثلة العملية
التي ش��ارك املتدربون يف تطبيقها
لتوضيح خطوات الرسم بالرصاص
وورش����ة ع��م��ل ت��دري��ب��ي��ة ع��ن «بيت
القص» حتت إشراف الدكتور ميالد
ابراهيم رئيس قسم التربية الفنية
وال��دك��ت��ورة بيسه رح��م��ة األس��ت��اذ
املساعد بذات القسم ومدير وحدة
التربية الفنية واملوسيقية مبركز
اخلدمة العامة وبحضور الدكتورة
غاده ربيع املدرس بقسم تكنولوجيا
ال��ت��ع��ل��ي��م ،أل��ق��اه��ا ال��دك��ت��ور يحيى
مصطفى األس��ت��اذ املساعد بقسم
التربية الفنية كلية التربية النوعية
جامعة عني شمس واالس��ت��اذ أمل
الشابوري امل��درس املساعد بقسم
التربية الفنية كلية التربية النوعية

ج��ام��ع��ة ع�ين ش��م��س  .وق���د الق��ت
ورش العمل اقباال كبيرا واشاده من
املشاركني.

االق��ت��ص��اد امل��ن��زل��ي ج��ام��ع��ة املنوفية
ندوة حول مناهضة العنف والتحرش
باجلامعة حتت رعاية الدكتور عادل
م���ب���ارك رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة ،ال��دك��ت��ور
عبد الرحمن الباجوري نائب رئيس
اجلامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية
البيئة،وبإشراف الدكتور شريف صبري
عميد كلية االقتصاد املنزلي،الدكتورة
سهام عزيز وكيل الكلية لشئون خدمة
املجتمع وتنمية البيئة،الدكتورة جيهان
س���وي���د م���دي���ر وح�����دة االس���ت���ش���ارات
األسرية بالكلية.
أش��ارت الدكتورة فاطمة حسان دوام
منسق قسم مناهضة العنف والتحرش
بوحدة االستشارات األسرية بالكلية يف
كلمتها إلي مفهوم التحرش اجلنسي
وه��و اي ق��ول أو فعل غير مرحب به
وي��ع��ت��دي ع��ل��ى خصوصية ال��ف��رد أو
جسدة أو مشاعرة ويشعر الفرد بعدم
االم��ان او الراحة او التهديد او بعدم
االحترام او الصدمة واالهانه واخلوف

نظمت ادارة القوافل التابعة لقطاع
خدمة املجتمع بجامعة املنوفية قافلة
طبية بالتعاون مع كلية الطب و مديرية
الصحة باملنوفية حتت رعاية الدكتور
عادل مبارك رئيس اجلامعة و إشراف
الدكتور عبدالرحمن الباجورى نائب
رئيس اجلامعة واملشرف العام على
القوافل والدكتور محمود قورة عميد
كلية الطب الدكتور عبد الرحمن
السباعي وكيل الكلية لشئون خدمة
املجتمع
ضمت القافلة  5تخصصات طبية
ه���ي اجل��ل��دي��ة وال��ع��ظ��ام وال��ب��اط��ن��ة
واألنف واألذن واألطفال
وق��ام األطباء املشاركني يف القافلة
بالكشف وتقدم العالج املجاني لنحو
 200من أهالي قرية كفر القرينني
مركز الباجور
وشارك فيها دكتورة مها أبو اخلير
وال��دك��ت��ور رف��ع��ت حسنى وال��دك��ت��ور
أحمد كمال
والدكتورة ميرفت محمد والدكتورة
سارة صبري

هناك اسباب كثيرة للتحرش ولكن
اهمها انه عادة ما يتجاهل الناس يف
الشارع حدوث التحرش وال يتصدون
ل��ه فهو يف بعض االح��ي��ان ويدافعون
على املتحرش او يقومون بالتحرش
بانفسهم مما ادى الى غياب العواقب
القانونية واالجتماعية على املتحرشني
مما يساعدهم على االف�لات وتكرار
فعلتهم..اوصت الندوة بعدم التسامح
ب���اي ش��ك��ل م��ن االش���ك���ال م��ع اف��ع��ال
التحرش اجلنسي سواء كانت بالكالم
او االش��ارة او الفعل ،التأكيد على ان
ال��ت��ح��رش ه��و ج��رمي��ة ي��ع��اق��ب عليها
القانون وضمان تفعيل القانون ابالغ
الشرطه باجلرائم التحرش وتدخل باي
شكل من االشكال قدر املستطاع حال
حدوث جرميه حترش
حضر الفاعليات وكالء ورؤساء االقسام
وأعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة
وع���دد كبير م��ن ال��ط�لاب وذل���ك مع
االلتزام بكافة اإلجراءات االحترازية.

"آداب وأخالقيات التواصل يف ضوء مبادرة التحول الرقمي للجامعات" يف ندوة بتربية املنوفية
عقد قطاع خدمة املجتمع وتنمية
البيئة بكلية التربية جامعة املنوفية
ندوة علمية وتثقيفية للتوعية بأهمية
وض����رورة ت��واف��ر آداب واخ�لاق��ي��ات
ل��ل��ت��واص��ل يف ظ��ل م��ب��ادرة التحول
ال���رق���م���ي ل��ل��ج��ام��ع��ات واجل���وان���ب
ال��ق��ان��ون��ي��ة املتعلقة مبخالفة تلك
اآلداب وال��س��ل��وك��ي��ات ،وذل���ك حتت
عنوان "آداب وأخالقيات التواصل
يف ض���وء م��ب��ادرة ال��ت��ح��ول الرقمي
للجامعات "
ال��ن��دوة حت��ت رع��اي��ة ال��دك��ت��ور ع��ادل
ال��س��ي��د م���ب���ارك رئ���ي���س اجل��ام��ع��ة
،ال��دك��ت��ور عبد الرحمن الباجوري
نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة
املجتمع وتنمية البيئة وحتت اشراف
الدكتور صبحى شعبان شرف عميد
الكلية ،الدكتور محمود فوزى بدوى
وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع
وتنمية البيئة،الدكتورة فتيحة بطيخ
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.
 .حاضر فيها كل من الدكتور جمال
على الدهشان أستاذ أصول التربية
والعميد األسبق لكلية التربية،الدكتور

سامي عبد ال��ك��رمي أس��ت��اذ القانون
اجلنائي بكلية احلقوق .
ت��ن��اول��ت ال��ن��دوة امل��ق��ص��ود بالتحول
ال��رق��م��ي واه��م��ي��ت��ة م��ؤك��دة ع��ل��ى إن
عاما،
التحول الرقمي أصبح مطلبا ً ً
قد نهجتة معظم دول العالم منذ فترة
ليست بقصيرة ،فالتحول الرقمي
يوفر الوقت واجلهد للفرد واملؤسسة

معيشة أفضل ،يف مجتمع آم��ن ،يف
ظ��ل التغيرات العاملية التي توجب
علينا عملية التحول لإلدارة الرقمية
يف كافة املجاالت ،ملواجهة التحديات
العاملية وتغيراته ،كما استعرضت
الندوة اجلوانب القانونية والتشريعية
املتعلقة بهذا اجلانب الهام مستعرضة
اه��م القوانني والتشريعات املتعلقة

معاً ،هذا باإلضافة إلى أنه يسهم يف
خفض معدالت الفساد والقضاء على
البيروقراطية مبفهومها السلبي.
.و ُي��ع��د ال��ت��ح��ول للمجتمع الرقمي
مسئولية اجلميع ،س��واء ال��دول��ة أو
امل��واط��ن�ين ،للحصول على مستوى

بهذا املجال والتي من أبرزها ،قانون
ال��ع��ق��وب��ات ،ق��ان��ون مكافحة جرائم
تقنية املعلومات امل��ع��روف إعالميا ً
بـ"مكافحة جرائم اإلنترنت ،وقانون
ج���رائ���م ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات ،ق��ان��ون
االتصاالت  ،قانون التوقيع اإللكتروني

 ،قانون حماية امللكية الفكرية قانون
رقم  ١٥١لسنة  ٢٠٢٠بإصدار قانون
حماية البيانات الشخصية ،وغيرها
الكثير موضحة كذلك أهمية تفعيل
تلك القوانني والتشريعات والعمل
ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى كل
مرتكبي اجلرائم االلكترونية ،إضافة
الى أهمية التعاون الدولي ملواجهة
اجلرائم االلكترونية التي تتسم بانها
عابر للحدود.
حضر الندوة الدكتور عبد الرحمن
الباجورى نائب رئيس اجلامعة لشئون
خدمة املجتمع وتنمية البيئة ،ووكالء
الكلية و رؤس���اء األق��س��ام وأعضاء
هيئة التدريس والهيئة املعاونة وعدد
كبير من ال��ط�لاب،ويف نهاية اللقاء
قام عميد الكلية بتقدمي درع الكلية
للدكتور عبد الرحمن الباجوري نائب
رئيس اجلامعه لشؤن خدمة املجتمع
وتنمية البيئة كما تسلم الباجورى
درع الكلية وشهادة تقدير لكل من
الدكتور جمال الدهشان والدكتور
سامى عبد الكرمي.
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ع��ق��د ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن
ال����ب����اج����وري ن����ائ����ب رئ��ي��س
جامعة املنوفية لشئون خدمة
املجتمع وتنمية البيئة اجللسة
الثالثة ملجلس ش��ئ��ون خدمة
املجتمع وتنمية البيئة لعام
 2021/2020مستهال املجلس
بتقدمي التهنئة لتعيني الدكتور
وحيد سالم األستاذ املساعد
ب��ق��س��م امل��خ��ت��ب��رات العلمية
وك��ي�لا خل��دم��ة املجتمع بكلية
تكنولوجيا ال��ع��ل��وم الصحية
التطبيقية .
ش��دد ال��ب��اج��وري علي أهمية
االستمرار يف اتخاذ التدابير
االحترازية للوقاية من فيروس
كورونا وتفعيل شعار الوقاية
خ��ي��ر م��ن ال��ع�لاج م��ش��ي��را أن
ال��ت��ش��خ��ي��ص امل��ب��ك��ر حل���االت

كورونا يفيد يف حتمية الشفاء
ال��ت��ام ب����اذن اهلل ك��م��ا ناقش
املجلس أهمية توعية الطالب
وال���ط���ال���ب���ات و ن��ش��ر ث��ق��اف��ة
االع���ت���دال يف ال��ت��وع��ي��ة ضد
الفيروس وعدم التهويل ملراعاة
العامل النفسي وجتنبا ً للقلق .
ه����ذا ك��م��ا رص����د ال��ب��اج��وري
الوحدات ذات الطابع اخلاص
والتي تضم م��اال يقل عن 27
وح��دة مؤكدا أهمية أن تؤتي
ه�����ذه ال�����وح�����دات األه������داف
امل���رج���وة م��ن��ه��ا م��ش��ي��را علي
أهمية التفكير خارج الصندوق
والعمل علي االحالل والتجديد
وت��غ��ي��ي��ر ال���دم���اء مب���ا يحقق
عام اإلدارة العامة للمشروعات
األرباح واخلدمات علي الوجه للجامعة واملجتمع اخلارجي.
األكمل وغلق الوحدات التي لن اخ��ت��ت��م ال���ب���اج���وري امل��ج��ل��س البيئية لبلوغها سن املعاش مع
تدر دخالً أو خدمات مرضية بتكرمي ناهد املصيلحى مدير تقدمي هدية تذكارية .

الكشف علي  200من أهالي قرية كفر القرينني يف قافلة طبية مناهضة العنف باجلامعة فى ندوة بكلية االقتصاد املنزلي
جلامعة املنوفية
نظم مركز االستشارات األسرية بكلية او االستغالل ،وأشارت الندوة إلي أن
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د .محمد فرج عبد العليم عالم
مدرس اجلغرافية الصحية بكلية اآلداب -جامعة املنوفية

بقلم:
أ.د/عبدالرحمنمحمودالباجورى

نائب رئيس اجلامعة لش��ئون خدمة املجتمع وتنمية
البيئة

التنمية واملجتمع

اسمحوا لى ان أب��دأ كلمتى للعدد السابع عشر من نشرة التنمية
واملجتمع بالتقدم جلامعتنا احلبيبة ،جامعة املنوفية ،وكافة أبنائها
من أعضاء هيئة التدريس والعاملني والطالب بأصدق التهاني مبناسبة
عيد اجلامعة الرابع واألربعون .كما أتقدم بالتهنئة لإلخوه األقباط
بالعام امليالدي اجلديد ،داعي ًا املولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية
من كل سوء ..
وكعادتها حترص جامعة املنوفية على تقدمي كل أوجه الدعم للمجتمع اخلارجى
فبني اجلامعة واملجتمع عالقة وطيدة تهدف إلى إبراز دور التعليم اجلامعي يف
تطوير املجتمع و تنميته  ،وتوسيع آفاقه املعرفية و الثقافية ؛ من خالل إسهام
مؤسساته يف تخريج ك��وادر بشرية متتلك املعرفة و العلم و التدريب  ،قادرة
على العمل يف مختلف املجاالت و التخصصات العلمية ؛ حيث توظف طاقاتها
و إمكاناتها لتحقيق أهدافها املتعلقة بالتعليم  ،وإعداد القوى البشرية  ،إضافة
إلى خدمة املجتمع؛ فلكل جامعة رسالتها التي هي من صنع املجتمع  ،وأداة
لصنع قياداته الفنية و املهنية و الفكرية ؛ خاصة مع ما نشهده من بروز مجتمع
املعلومات و مجتمع املعرفة التي تؤثر على التغيرات اإلجتماعية املستمرة وهذا
ما يؤكد الدور املهم للجامعة يف حتديد مخرجات تتالءم مع طبيعة العصر ؛ كون
اإلعداد اجليد لألجيال يساهم يف نقل الثقافة و العمل على خدمة املجتمع و
تنميته بجميع جوانبه اإلجتماعية و االقتصادية و املعرفية و السياسية.
فمنذ فترة ليست ببعيدة بدأ يتبلور مفهوم املسؤولية املجتمعية إزاء القضايا
اإلنسانية  ،وأبرزها مكافحة الفقر  ،و احلد من البطالة ن وتفعيل دور ذوي
االحتياجات اخلاصة يف عملية التنمية و دمجهم يف املجتمع و البيئة على وجه
اخلصوص؛ وهذا املفهوم كان غائبا يف حقبة ماضية أو مغيبا ألسباب متعددة
و متشعبة  ..واملسؤولية يف إطارها الواسع هى أ ّي نشاط تقدمه املؤسسات
احلكومية أو األهلية خلدمة املجتمع  ،فقد بني مفهوم املسؤولية املجتمعية
على نظرية اخالقية تركز على أ ّن لكل كيان يف املجتمع دورا يجب أن يقدم
خلدمة هذا املجتمع ،و الكيان قد يكون جهة حكومية أو غير حكومية ،ربحية
أو غير ربحية  ،وحتى أف��راد املجتمع أنفسهم من خالل مواطنته الصاحلة
 ،ورغم أ ّن املسؤولية املجتمعية متس املؤسسات االقتصادية أكثر مما متس
املؤسسات العامة،باعتبار املسؤولية املجتمعية يف هذا اإلطار ترتبط باالستثمار
األخالقي و املساهمة يف التنمية التي تخدم املجتمع و البيئة مع حتقيق العوائد
املجدية على االستثمار ،إالّ أ ّن النظرة إلى مؤسسات التعليم غير الربحية منها
ارتبطت باملسؤولية املجتمعية بكل جوانبها و مكوناتها  ،ويف ظل التغيرات و
املتغيرات العاملية و العربية ،وجب إيجاد حلول للمشكالت التي تقف حائال يف
وجه النمو االقتصادي وتتمثل خدمة اجلامعة للمجتمع من خالل إعداد العنصر
البشري القادر على إحداث التنمية املنشودة من خالل تبني إعداد القوى العاملة
القادرة على مواجهة التغييرات العلمية و التكنولوجية املعاصرة .وفى النهاية
فإن اجلامعة تقدم خدمات تعليمية و أبحاث تطبيقية و تقوم باستخدام مواردها
ملساعدة احتياجات الشباب غير اجلامعي واهتماماتهم بغض النظر عن العمر
أو اجلنس أو اخلبرات التعليمية السابقة و تستقطب اجلامعة من املجتمع أعلى
فئاته علما و ثقافة  ،وكل تغيير يطرأ على املجتمع ينعكس على اجلامعة  ،وكل
تطور يصيب اجلامعة يصاحبه تغيير يف املجتمع الذي نعيش فيه  ،فاجلامعة ال
تنفصل عن املجتمع  ،وعالقتها باملجتمع كعالقة اجلزء بالكل .

( والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته )
شكل ( )22التوزيع اجلغرايف احلالي واملثالي لوحدات اإلسعاف باملحالت
العمرانية مبحافظة املنوفية عام 2018م.
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يعد االهتمام بخدمات الطوارئ
الطبي ة �Medical Emer
 gencyيف ص��دارة اهتمامات
أي ن��ظ��ام ص��ح��ي ،وخصوصا ً
خ���دم���ات اإلس����ع����اف؛ بسبب
ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا ،وم��ت��ط��ل��ب��ات احل��د
األدن��ى من الوقت لالستجابة،
وتعد نظم املعلومات اجلغرافية
واحد ًة من األدوات التي تُسهم
يف ذل���ك؛ إذ ت��وف��ر املعلومات
امل��ط��ل��وب��ة م��ت��ى وأي�����ن وك��ي��ف
حتتاج إليها ،وفقا ً للركائز التي
تعتمد عليها اإلدارة الصحية
ل��ل��خ��دم��ات ال��ط��ب��ي��ة ال��ط��ارئ��ة
وه��ي اإلستراتيجي ة �Strate
 ، gicوالتكتيكية Tactical
والتشغيلية .Operational
وتعد نظم املعلومات اجلغرافية
واحد ًة من األدوات التي تُسهم
يف ذل���ك؛ إذ ت��وف��ر املعلومات
املطلوبة متى وأين وكيف حتتاج
إليها ،وقد أسهمت التطورات
يف م���ج���ال ال���رع���اي���ة ال��ط��ب��ي��ة
والتكنولوجيا يف توسيع نطاق
امل���ج���ال ال��ت��ق��ل��ي��دي خل��دم��ات
الطوارئ ،ودمجت تقنيات مثل
نظم املعلومات اجلغرافية GIS
وال��ذك��اء االصطناع ي �Arti
 cial intelligenceوهندسة
النظ م �systems engineer
 ingواملحاكاة Simulation
وإدارة املعرفة Knowledge
.management

ويف ه��ذا اإلط��ار ج��اء البحث؛
ليقدم حتليالً جغرافيا ً لواقع
م��ق��وم��ات وم���ع���دالت تشغيل
وكفاءة ومستقبل تلك اخلدمة،
وفقا ً ملعايير التخطيط اخلدمي
ب�����دالالت ال��س��ك��ان وامل��س��اح��ة
ونطاق التأثر اخلدمي وإمكانية
الوصول زمانيا ً ومكانياً ،ولقد
مت التوصل إل��ى مجموعة من
ال��ن��ت��ائ��ج ن��ب��رزه��ا ع��ل��ى النحو
اآلتي:
ب��ل��غ ع���دد وح����دات اإلس��ع��اف
باملحافظة ( 58وحدة) ،توزعت
( 8وح�����دات) مب��رك��زي شبني
ال��ك��وم وم��ن��وف بنسبة %13.8
ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا ،ت�لاه��م��ا م��راك��ز
ال��س��ادات وال��ش��ه��داء وت�لا (7
وح���دات) بنسبة  %12.1لكل
منهما ،وم��رك��زا ب��رك��ة السبع
وأشمون بـ ( 6وح��دات) بنسبة
 %10.3لكل منهما ،و(4 -5
وح������دات) مب���رك���زي ال��ب��اج��ور
وقويسنا ،بنسبة (%6.9-8.6
بالترتيب من جملة املحافظة.
تشهد املحافظة عدم عدالة يف
التوزيع؛ فعلي الرغم من تركز
 %74.1من الوحدات بالريف،
يف مقابل  %25.9باحلضر؛ إال
أن أع���داد س��ي��ارات اإلس��ع��اف
بهما قد تقارب ليبلغ (44-47
سيارة) بنسبة (%48.4-51.6
) بالترتيب؛ ل��ذا بلغ متوسط
نصيب وحدات اإلسعاف (-2.9

 1.1سيارة/وحدة إسعاف) لكل
من احلضر والريف بالترتيب؛
وم���ن ث��م ف���إن ت��وزي��ع وح���دات
اإلسعاف يتميز بالالمركزية،
إال أن توزيع سيارات اإلسعاف
يغلب عليه املركزية الواضحة.
ب��ل��غ م��ت��وس��ط خ��دم��ة وح���دات
اإلس���ع���اف ( 0.3وح�����دة25/
ٍ
متدن
ألف نسمة) ،وهو مؤشر
جداً؛ مقارنة باملتوسط املثالي
(وحدة 25/ألف نسمة) ،وهو ما
متثل يف مركز السادات فقط؛
ن��ظ��راً ل��ت��زاي��د ع��دد ال��وح��دات
( %12.1من جملة املحافظة،
مقترنةً بقلة احلجم السكاني
والذي يشكل ( %4.1من جملة
سكان املحافظة.
ب��ل��غ امل��ت��وس��ط ال���ع���ام خل��دم��ة
س����ي����ارات اإلس����ع����اف (2.1
سيارة 100/ألف نسمة) ،جتاوز
ه��ذا املتوسط مركز السادات
مبا يقارب ثالثة أمثال ونصف
املثل ( ،)7.3ث��م م��راك��ز بركة
السبع وشبني الكوم والشهداء
وتال مبعدل (-2.3-2.5-2.6
 )2.3بالترتيب ،وتدنى املعدل
بباقي امل��راك��ز دون املتوسط
العام.
ج���اء م��ؤش��ر اخل���دم���ة ب��دالل��ة
امل��س��اح��ة الكلية متدنيا ً ج��داً
مقارنة باملعيار املحدد (وحدة
10/كم ،)2ولم يحقق هذا يف أي
مركز باملحافظة؛ إذ بلغ املتوسط

العام ( 0.2وحدة10/كم ،)2بل
بلغ أدناه مبركز السادات (0.1
وحدة10/كم.)2
بلغ متوسط التباعد بني وحدات
اإلسعاف باملحافظة ( 7.7كم)،
جاءت مراكز بركة السبع وشبني
الكوم والشهداء ومنوف وتال
بأفضل كفاءة توزيعية لوحدات
اإلس���ع���اف ،إذ ت�����راوح م��ع��دل
التباعد بني ( 5.8-4.9كم)،
يف حني ج��اءت مراكز الباجور
وقويسنا وأشمون مبعدل تباعد
تراوح بني ( 8.0-6.4كم) ،أما
أدنى معدالت اخلدمة ،فتمثلت
يف مركز السادات مبعدل تباعد
بلغ (14.8كم).
وفقا ً لنطاق تأثير خدمة وحدات
حددت بدائرة
اإلسعاف ،والذي ُ
نصف قطرها  3.5كم ،جاء ما
يقارب ثلث املحالت العمرانية
( %32.1مبستوى خدمة مميز
(أكثر من وح��دة إسعاف) ،مبا
يتجاوز ربع مساحة املحافظة
( ،) %27وم���ا ي��ق��ارب نصف
امل��ح�لات العمرانية (%49.1
) مبستوى خدمة جيد (وحدة
إس���ع���اف واح�������دة) ،مب��س��اح��ة
ج��اوزت اخلُمسي  %43.7أما
املحالت املحرومة من التغطية
فشكلت  %18.8مبساحة شكلت
( %29.3من مساحة املحافظة.
ارت��ف��ع متوسط اخل��دم��ة وفقا ً
لشبكة ال��ط��رق ليبلغ (1.2

س���ي���ارة 30/ك���م) ،وه���و ما
متثل يف  %66.7من مراكز
امل��ح��اف��ظ��ة مب��ع��دل ي��ت��راوح
ب�ين ( 1.5-1س���ي���ارة30/
ك����م) ،ت��ص��دره��ا بطبيعية
احل��ال مبقدار يناهز املثل
ون��ص��ف امل��ث��ل م��رك��ز شبني
ال��ك��وم ( ،)2.3يف املقابل
تدنى املعدل مبراكز أشمون
وقويسنا والباجور.
وفقا ً لكفاءة إمكانية الوصول
وف���ق���ا ً ألق�����رب مستشفى
حتقق املعدل املثالي (أقل
م���ن  3.5ك����م) يف اث��ن��ت�ين
وعشرين وحدة إسعاف مبا
ميثل  %37.9يف حني متثلت
املسافة (7.0-3.5ك���م) يف
 20وح���دة بنسبة %34.5
وأم���ا فئة املسافة (-7.0
 10.0كم) فتمثلت يف تسع
وح�����دات ب��ن��س��ب��ة %15.5
يف حني ج��اء أرب��ع وح��دات
بنسبة  %6.9مبسافة بني
(14.0-10.5ك��م) ،أما فئة
امل��س��اف��ة ال��ت��ي ت��زي��د على
 %14.0فتمثلت يف ثالث
وح���دات شكلت  %5.2من
جملة الوحدات.
صنفت املحافظة وفقا ً لزمن
الوصول وح��دات اإلسعاف
إل������ى أق�������رب م��س��ت��ش��ف��ى
حكومي يف زمن أقل من 8
دق��ائ��ق ،مبا يشكل %29.7
من جملة مساحة املحافظة،
ك��م��ا ش��ك��ل زم���ن ال��وص��ول

 16-8دق��ي��ق��ة ،مب��س��اح��ة
( ،) %33.7أما زمن 24-16
دقيقة مبساحة ( ، ) %16يف
مقابل ( ) %9.5 – 11من
مساحة املحافظة للرحالت
اإلسعافية ( 32-24دقيقة)
و(أك���ث���ر م���ن  32دق��ي��ق��ة)
بالترتيب.
ك���ش���ف���ت ال�������دراس�������ة أن
املحافظة يف احتياج إلعادة
ت��وزي��ع وح����دات اإلس��ع��اف
بها ،دون احلاجة إلى إنشاء
امل��زي��د م��ن ال��وح��دات ،ويف
حالة اإلب��ق��اء عليها قدرت
ال����دراس����ة م���ق���دار ال��ع��ج��ز
احلالي بـ  110وحدة بجانب
املوجود حاليا ً وفقا ً ملعيار
السكاني ،وبداللة املساحة
بـ  98وح��دة ،باإلضافة ملا
هو متوفر حالياً.
ق������درت ال�����دراس�����ة ح��ج��م
امل���ط���ل���وب ل���س���د ال��ع��ج��ز
م����ن س����ي����ارات اإلس���ع���اف
ب��امل��ح��اف��ظ��ة م���ن امل��ن��ظ��ور
ال��س��ك��ان��ي امل��ث��ال��ي (وح���دة
إس���ع���اف 25/أل���ف نسمة)
بـ 83سيارة جديدة ،بتكلفة
إجمالية تقدر ( 41.5مليون
جنيه) ،وبناء على معدالت
النمو السكاني احلالي فإن
ع���دد ال��س��ي��ارات املطلوبة
حتى عام 2030م يبلغ 171
سيارة.

اجلامعة وخدمة املجتمع:
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