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  تنفيذا   لمبادرة الزئيس السيسى:

 بالقليوبيت فزسيس كفز قزيت تطويز فى تبدأ بنها جامعت

 الجامعة نأ بنها جامعة رئيس - السعيد جمال /الدكتور أعمن
 /الرئيس مبادرة لتنفيذ استعدت قد وكمياتها قطاعاتها بكافة

 القري وتنمية لدعم الجمهورية رئيس - السيسى عبدالفتاح
 برعاية تقام والتى بالمحافظة العشوائية والمناطق والنجوع
  .العممى والبحث العالى التعميم وزير - عبدالغفار خالد /الدكتور

 وتم القميوبية محافظ - عبدالحميم عالء /الدكتور مع التنسيق تم نهأ لىإ السعيد واشار
 فصل شهور خالل الرئاسية المبادرة لتنفيذ وذلك بنها بمركز فرسيس كفر قرية اختيار

 ميدانية زيارة عمل وتم بالجامعة والخبراء المختصين من لجنة تشكيل تم نهأ مؤكداً  الصيف
 .ألرائهم وفقاً  األهالى تواجه التى المشاكل هموأ احتياجاتها لتحديد لمقرية

 الخدمات مستوى تحسين تشمل القرية لتطوير التنفيذية الخطة نأ الجامعة رئيس ضافوأ
 التنفيذى المجمس مع بالتعاون وذلك االساسية البنية خدمات مستوى وتحسين العامة

 وخبراتها إمكانياتها بكل بنها جامعة نأ لىإ مشيراً  المختمفة والمؤسسات القميوبية لمحافظة
 .القميوبية وأهالى المحمى المجتمع خدمة في وباحثيها وعممائها

 المجتمع خدمة قطاع نشطةأ عمى المشرف - البيطار يمانإ /الدكتورة قالت جانبها من
 فرسيس كفر قرية تطوير لمشروع التنفيذية جراءاتاإل في تبدأ الجامعة نأ البيئة وتنمية

 ، التنفيذية االجهزة مع بالتنسيق القرية اختيار عقب الماضى مايو شهر منتصف من
 المجتمع خدمة لشئون الكميات وكالء مع االجتماعات من سمسمة عقد تم انه مضيفه
 لممراة القومى والمجمس المدنى المجتمع ومنظمات بنها مدينة مجمس ورئيس البيئة وتنمية

 .التطوير خطة عدادإ في لمبدء المهنية النقابات وممثمى
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 المشاكل حول هالىاأل راءآ الستطالع استبيان بعمل قامت الجامعة نأ البيطار واضافت
 ميدانية جولة بعمل الجامعة من لجنة قيام عن فضالً  الواقع ارض عمى منها يعانون التى

 في كانت سواء القرية احتياجات لتحديد العائالت ممثمى وكبار القرية عمدة ومقابمة لمقرية
 سوف فرسيس كفر قرية تطوير مشروع نأ مؤكدة األساسية البنية وأ العامة الخدمات

 جانب لىإ الشباب ورعاية والطالب ووحداتها ومراكزها الجامعة كميات جميع  فيه يشارك
 .المدنى المجتمع ومؤسسات منظمات من المجتمعية المشاركة


