
البيئة خدمة المجتمع و تنمية لجنة   كلية العالج الطبيعى   

 

تقرير عن زيارة مزرعة سيكم بقرية الحارة بالواحات البحرية فى الفترة من ۱٢-۱٤ نوفمبر  

٢٠٢٠ 

 جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة   تحت رعاية سعادة ا.د. محمد يسرى هاشم رئيس

 جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة متمثلة فى وبالنيابة عن اسرة كلية العالج الطبيعى  

 معالى ا.د. سمير الجزار عميد الكلية  

 وا.م.د انجى النحاس وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 ود.دعاء تمام رئيس لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

الثة بكلية  نحن م.م. اسماعيل ساكنة و م. رنا خطاب بصحبة مجموعة من طلبة الفرقة الث  قمنا

بالتوجه الى قرية الحارة بمدينة   العالج الطبيعى جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة

الواحات البحرية لزيارة مزرعة سيكم وقمنا خالل الزيارة بجوالت تفقدية شملت االطالع  

المزرعة هناك وقام الطالب بمشاركة العمال والمزارعين والموظفين نشاطاتهم  على 

قمنا بتدريب الطالب على التعامل مع المرضى وكيفية اخذ التاريخ المرضى منهم  اليومية... 

...  بعض الحاالت التى تعانى من اعراض صدرية وتنفسية   بالفحص االكلينيكى  وباشرنا

التى من الممكن ان تصيب   ايضا قمنا بعمل بعض التوعية العامة عن مخاطر العمل هناك

قاية منها ... كان هناك جزء من الوقت للتحدث وتجاذب  وكيفية الو   الجهاز العضلى الحركى

حلمى ابو العيش رئيس مجلس امناء جامعة هليوبوليس    \اطراف الحديث مع الطلبة واالستاذ

للتنمية المستدامة ... استمتع الطالب بالصعود الى الجبل واالستمتاع بمنظر خالب وقت  

لتقضية اوقات من المرح والترفيه  الغروب ... كان هناك حفالت سمر يومية حول النار 

نائب رئيس الجامعة  هشام سالم  . وايضا تبادل االفكار واالنعكاسات ... تشرفنا بتواجد ا.د

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د. اسالم خاطر رئيس مركز بحوث الصحراء )بسيكم  

  نة الغنية باالمالح والمعادن الواحات( ... كان من الممتع زيارة ينابيع المياه الكبريتية الساخ 

والتى هى جزء اصيل    واستمتع الطلبة بتجربة غير مسبوقة بالمياه المتدفقة من باطن االرض
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استمتع ايضا الطالب بمشاركة تالميذ فصل مدرسة سيكم هناك   ...  من وسائل العالج المائى 

... والمجتمع   ق هللاالجو فى منتهى الجمال يدعو للتأمل والتدبر فى خل اثناء دراستهم ...

 هناك رائع بتواجد وحب وضيافة القائمين على المكان. 

 نخص بالشكر والعرفان 

 ايفون فلوريد )البرنامج االساسى(  \مدام 

 انجيال   \مدام 

 راندا صيام )منسق المشروع(  \ا

 محمد حسن القائم على )الضيافة واالستقبال(  \ا 

 القائمون على المطبخ 

 

 

 

 و تفضلوا بقبول وافر االحترام،،،، 

                                                       

 رئيس اللجنة                   منسق اللجنة                                                                    

 . دعاء تمام د                                                                         ساكنة م.م اسماعيل    


