
  
 

 

  

 

 

 
 
  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
     
     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  نتائج المشروع البحثي ، ومناقشة مخرجاتھ وسلسلة نتائجھعرض. 
  ورش عمل حول) ٣(إنعقاد:    ـاب الجامعي فى القضایا البیئیــة الریفیـــةــــــــــــــاج الشبـإدم"ورشة". 

  ضمان للجودة أم حتمیة للبقاء؟: اآللیة الذاتیة للحمایة البیئیة" ورشة." 
  آفاق مستجدة للمواجھة" اإللكترونیة للمخاطر البیئیةالخریطة "ورشة." 

 دراسة فرص قیام جامعات ومحافظات أخرى بتعمیم التجربة بعد تطویر آلیاتھا إستنادًا لدروسھا المستفادة . 
 

 



  
 

  

  

  "رحلة مشروع ومقاصد مؤتمر"
 

  من األساتذة والباحثین بمختلف كلیات الجامعة بتنفیذ مشروع بحثى  ٢٥قام فریق علمى من جامعة المنصورة مكون من
  . م٢٠١٨، ینتھى فى نوفمبر ) ثالثون شھرا(استغرق تنفیذه " برنامج الوعى البیئى الریفى بمحافظة الدقھلیة"بعنوان 

  یمكن ایجازھا فى اآلتىالنتائج وقد استھدف ھذا المشروع البحثى تحقیق سلسلة من :  
    وحدات تتضمن مفاھیم وآلیات ومھارات التیسیر والتوعیة البیئیة ، ) ٥(مكون من

ومخاطر البیئة المنزلیة ، ومخاطر البیئة المزرعیة ، ومخاطر البیئة الطبیعیة ، ومخاطر 

لدلیل اطارا نظریا عن كل ھذه البیئات الریفیة ، وتطبیقات ویضم ا. البیئة االجتماعیة
   .میدانیة عالوة على دلیل ألسس ومھارات تدریب المدربین

   ٣٩٦انتاجھا استنادا الى قاعدة بیانات باستخدام تم 

قریة بموافقة الجھاز ) ٤٩٥(مؤشرا فى مختلف المخاطر الریفیة بكافة قرى محافظة الدقھلیة 
طالب من جامعة المنصورة واستخدم  ١٢٠٠المركزى للتعبئة العامة واالحصاء وقام بجمعھا 

  . لقطاع الریفى للمحافظة بالكامللتحلیل المخاطر البیئیة با GISفى اعدادھا تقنیات 

  بروتوكوالت تعاون مع جھاز شئون البیئة ومدیریات الزراعة والتربیة  ) ٤(حیث تم تنفیذ

والتعلیم واالتحاد االقلیمى للجمعیات والمؤسسات االھلیة بالدقھلیة ، وتم تنفیذ أنشطة 

قدرات ومسوح لفاعلیة المنظمة وتجریب أنشطة توعیة میدانیة مع تلك تدریب وبناء 
   .فى كافة البیئات الریفیة المنزلیة والمزرعیة والطبیعیة واالجتماعیة الجھات

 

   فعالوة على مساھمة الشباب الجامعى فى جمع بیانات

وشارات التحدى باعداد  Y-peer البیئیة ، تم تنفیذ أنشطة  الخریطة االلكترونیة للمخاطر

میسرین بیئیین من الطالب الجامعیین فى مختلف البیئات المنزلیة والمزرعیة والطبیعیة 

   .واالجتماعیة واشراكھم فى التخطیط والتنفیذ والمتابعة للمؤتمر المنبثق عن المشروع البحثى

   قریة من القرى الممیزة بالجھود الذاتیة التنمویة والبیئیة بمحافظة الدقھلیة ،  ٥٠تم ترشیح

وتم دراسة حالة لتلك القرى ، وتم اختیار عدد من القرى لتجریب خطوات بناء اآللیة الذاتیة 
) ولكل الفئات/ لكل البیئات (بتدریب میسرین محلیین ووضع خطة لالستھداف الكامل 

  . القریة عالوة على أنشطة مسوح المخاطر ومسوح الفقر الریفى وكفاءة المنظماتب

 من الجھات العاملة فى مجال ) ٤٠(قام المشروع بالعمل مع

دراسة كاملة لمحددات السعة المعرفیة البیئیة لتلك الجھات ،  إجراء التوعیة ومواجھة المخاطر البیئیة الریفیة بالمحافظة ، وتم

  . الریفیة لھا ، وبناء استراتیجیة لمواجھة المخاطر البیئیة SOWTوالتحلیل البیئى 

  لضمان استمراریة الجھود التى بذلت

م اقتراح إنشاء مركز للتوعیة البیئیة الریفیة بمحافظة الدقھلیة خالل ھذه الرحلة البحثیة ، ت

یقوم بمتابعة تنفیذ االستراتیجیة ، وتدریب الكوادر، وانتاج مواد التوعیة البیئیة ، واجراء 
   .بحوث المخاطر البیئیة ، ودعم بناء اآللیة الذاتیة للمخاطر البیئیة بقرى المحافظة



  
 

  

   

 

 

o ھــــــــال سلسلة نتائجــــاع بمخرجاتھ واستكمــــة سبل االنتفـــروع البحثى ، ومناقشــائج المشــعرض نت . 

o  البیئیة واستخداماتھم فى مواجھة المخاطر البیئیةالتعریف بدلیل الوعى البیئى الریفى ، وخریطة المخاطر . 

o ام المعرفى البیئى ، واستراتیجیة مواجھة المخاطر البیئیة بمحافظة الدقھلیةـــاد بناء النظـــمراجعة واعتم . 

o ة واالستمراریةـــــان االستدامــاء مركز للتوعیة البیئیة الریفیة بجامعة المنصورة لضمـــــل إنشــبحث سب . 

o دراسة فرص قیام جامعات ومحافظات أخرى بتعمیم التجربة بعد تطویر آلیاتھا استنادا لدروسھا المستفادة . 

o من خالل اب الجامعى فى القضایا البیئیةـج الشبـالل دمــة للحمایة البیئیة باستغـة الذاتیـاستكمال بناء اآللی:  
 

  
  
  
  
  
  

 

 
 

 

 

  


 

      

      

 


 

 


 

 



 

  

  

  
 

  

  

  



  
 

 

 

 

ندعوكم للتعرف على جھود الفریق البحثي من كافة كلیات جامعة المنصورة والذى إستمر ثالثون شھرًا ، لمناقشة مخرجات 
  .المشروع البحثي عن المخاطر البیئیة الریفیة وسلسلة نتائجھ فضًال عن مجموعة من القضایا البیئیة الریفیة الملحة

 اإلنتقال من  - جنیھًا مصریًا نظیر كتاب المؤتمر متضمنًا كافة دراسات ونتائج المشروع البحثي  ٢٥٠
وإعاشة الیوم األول من المؤتمر على أن تسدد إشتراكات المؤتمر لدى  القاھرة واإلسكندریة للمنصورة ذھابًا وعودة

  .سكرتاریة قسم االرشاد الزراعى والمجتمع الریفى نظیر إیصال سداد
جنیھ یمكن ) ٣٨٠(صفحة ألوان بالحجم الكبیر ، وتكلفتھ الفعلیة ) ٥٣٠(لشراء نسخة من دلیل الوعي البیئي الریفي 

  .على أن تسلم النسخ بعد شھر من إنتھاء المؤتمر جنیھا للنسخة ١٥٠حجزه بسعر 

   

yazahran@yahoo.com 

              
 

 
 

              
 Facilitators  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


 

 
 

   

 

   

   

 
 

 
  

 


