
البيئة خدمة المجتمع و تنمية لجنة   كلية العالج الطبيعى   

 

تقرير عن زيارة مزرعة سيكم بقرية الحارة بالواحات البحرية فى الفترة من ٢٥-٢۷ يونية   

٢٠٢٠ 

قمنا بالتوجه الى قرية الحارة بمدينة الواحات البحرية لزيارة مزرعة سيكم والتى تصل فى  

بناء  اتساعها الى الفى فدان وقمنا خالل الزيارة بجوالت تفقدية شملت االطالع على بداية 

مزارعين  مجتمع متكامل انسانى هناك والذى يشمل اراضى شاسعة وغرف للمعيشة لل

والمهندسين وكذا غرف مناسبة للزوار كما يوجد مطبخ العداد الوجبات طوال اليوم ايضا  

كما يوجد بيئة خصبة النشاء مشاريع عالجية تخص كلية العالج الطبيعى وحدها دون  

قمنا بعقد حلقات نقاشية واسعة مع االستاذ حلمى ابو العيش رئيس مجلس االمناء  غيرها 

وا.د. محمد يسرى هاشم رئيس جامعة هليوبوليس وممثلى كليات الجامعة المختلفة وايضا  

العاملين هناك فى كل التخصصات للوقوف على امكانية وكيفية تقديم خدمات كل كلية من  

وبناءا على خطة   ˛˛˛همة فى بناء هذا المجتمع الجديد الواعد كليات الجامعة على حدى للمسا

فقد تم طرح رؤية  العمل الموضوعة سلفا من ا.د. سمير الجزار عميد كلية العالج الطبيعى 

 كلية العالج الطبيعى لتنمية هذا المجتمع الوليد وكان كاالتى: 

السادة اعضاء هيئة  تتضمن ارسال فريق من طلبة الكلية يرافقهم .خطة قصيرة االجل: ١

التدريس والعيئة المعاونة لتقديم يد العون والمشاركة من خالل الكشف المبكرعن امراض  

لعاملين والمزارعين هناك  لسوء التغذية وامراض المفاصل والعمود الفقرى وتقديم التوعية 

  ى من خالل المحاضرات التثقيفية والتدريب النوعى على استخدام الجهاز العضلي الحرك

لتجنب المشاكل التى من الممكن ان تحول بينه وبين مشاركته فى المشروع  افضل استخدام 

 التنموى وايضا على تدريب الطلبة والطالبات على المشاركة المجتمعية الفعالة

 .خطة طويلة االجل: ٢

 المكان انشاء مركز للعالج الطبيعى لتقديم خدمات السياحة العالجية يتناسب مع طبيعة  -

 



البيئة خدمة المجتمع و تنمية لجنة   كلية العالج الطبيعى   

 

التركيزعلى دور   من عالج يدوى وتدليك عالجى مع   وسائل العالج الطبيعى المختلفة  تقديم -

 والذى يتمثل فى االتى: العالج المائى الذى يبرز عناصره فى تلك البيئة البكر  

طاقة شمسية لتدفئة المياه لالستفادة من    ةعمل بئر للمياه الكبريتية ومغطس مزود بوحد -

 غراض العالجية معدنية والحديد فى االاالمالح ال

 لالستفادة منها فى االغراض العالجية  عمل حمامات الدفن بالرمال -

عمل كمادات طينية من الطفلة الموجودة فى طبقات االرض مع ضرورة وجود افران   -

 حرارية لها

ى لها  عمل كهوف للملح الواحاتى بتصاميم مميزة مكتسبة من الطبيعة والبيئة هناك والت -

 فوائد عالجية كثيرة 

 

 

 و تفضلوا بقبول وافر االحترام،،،، 

                                                       

 رئيس اللجنة                   منسق اللجنة                                                                    

 . دعاء تمام د                                                                         ساكنة م.م اسماعيل    


