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 وسط  بأسيىط العطيات عرب أهالى لدعم شاملة قافلة بأكبر تدفع بنها جامعة

 المىاطنين من إقبال
  

 المعاناة ورفع الدخل محدودى لدعم شاممة قافمة بنيا جامعة نظمت
 وذلك مصر صعيد بمحافظات حتياجاإ األكثر القرى أىالى عن
 جامعو أطمقت حيث المجتمع خدمة فى الجامعة دور لتعزيز كيداتأ

 محافظة مع وبالتنسيق القاضى يوسف السيد /الدكتور برئاسة بنيا
 أبناء لدعم قافمة أكبر أسيوط وجامعة سيوطأ ومحافظة القميوبية
 .بأسيوط العطيات عرب قرية وأىالى

 القافمة القت حيث بأسيوط العطيات عرب قرية ىالىأ من كبيرا إقباال القافمة وشيدت
 أكثر عمى بالكشف بنيا بجامعة الطب كمية أساتذة وقام ىالىاأل من كبيرا   ترحيبا   الطبية

 وصرف الطبية والتحاليل الفحوصات جراءوا   القرية أبناء من ومريضة مريض 088 من
 .الحاالت لمختمف الالزمة األدوية

 البيطرى الطب كمية أطباء خالل من بيطرية حالة 088 من كثرأ عمى الكشف تم كما
 مياة لعينات تحاليل وعمل السيارات عوادم بقياس اليندسية القافمة قامت كما بمشتير
  الزراعية والمحاصيل الزراعة عن تثقيفية ندوات الزراعية القافمة ونظمت ةبالقري الشرب

 سعافاتواأل العامة الصحة عن رشاديةإ ندوات بتنظيم بالجامعة التمريض كمية قامت كما
 .والتمريض وليةاأل

 إلى تيدف القوافل ىذه مثل نأ بنيا جامعة رئيس - القاضى يوسف السيد /الدكتور وقال
 القيادة توجيات اطار فى وذلك تواجدىم أماكن فى لممواطنين والدعم الرعاية تقديم

 وزيادة حتياجاإ األكثر القرى ىالىأ عن المعاناة ورفع الدخل محدودى بدعم السياسية
 اكثر فييا شارك القافمة نأ لىإ مشيرا الواحد الوطن أبناء بين والترابط المحبة أواصر
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 كميات بمختمف والعاممين الطالب من وعددا ونييمومعا تدريس ىيئة من عضو 20من
 .وأسيوط بنيا جامعتى بين بالتعاون وذلك القرية ىالىأ لمساعدة الجامعة

 العموم كمية نتاجإ من وصابون ومطيرات منظفات تضمنت القافمة نأ لىإ القاضى وأشار
 الجاىزة المالبس من عددا لىإ باإلضافة وبطاطين وجبن مجمدة لحوم و عذائية وسمع

 .الكيربائية واألدوات األجيزة وبعض واألحذية

 داخل المجتمعية المشاركة فى الجامعات دور تعزيز ضرورة عمى الجامعة رئيس كدوأ
 مختمف في البسطاء ىاليناأل والصحيو اإلجتماعية بالرعاية واإلىتمام إحتياجا األكثر القرى

 ومؤسسات عمالاأل رجال مع التواصل حاليا يجرى نوأ لىإ مشيرا مصر محافظات
 .المصرية  القرى لدعم أخرى قوافل تنظيم فى لممساىمة المدنى المجتمع

  

 والعاممين ومعاونييم التدريس ىيئو عضاءأ من وعددا بنيا جامعة مجمس أعضاء أن يذكر
 جميع وتوفير القافمة إعداد فى لممساىمة بالتبرع وقاموا القافمة فى مشاركتيم عمنواأ قد

 .إحتياجاتيا


