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 جامعة الزقازيق

 العلوم كلية

 

دراسة عن دور         
ادارة شئون خدمة المجتمع  

 وتنمية البيئه واحتياجات المجتمع المحيط
 فريق االعداد

  
 شندية عبدالحميد احمد/ د.أ

عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة الوحدة 

 عنان عبدالعزيز جمال/ د.أ
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب الرئيس

 زينب دمحم البشير/ د.أ
 رئيس جمعية الخرجين بالكلية

  البيئة وتنمية المجتمع خدمة معيار فريق 
  الصيانة قسم ومدير بالكلية العامه الشئون مدير
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المقدمة :-   
 

 وما األرض العليا من سطح القشرة فهي يعيش فيه ويؤثر بها الذي الحيز إنها على البيئةتعرف 
 نأكله الذي نشربه، والغذاء الذي نتنفسه، والماء الذي ماء، فمنها الهواء أويحيط بها من هواء 

 وزارة فأنشأت البيئة أهميه الحفاظ على الدولة. وأدركت حيواني أم نباتيسواء كان من مصدر 
، وكذلك للحفاظ على الجمهورية كل محافظه من محافظات في البيئة وكذلك جهاز لشئون البيئة
 البيئي وذلك للحد من التلوث التربة ومقوماتها من هواء وماء وغذاء وللحفاظ على البيئة

 عليه. المترتبة واإلمراض
، البيئة خدمه المجتمع وتنميه في الجامعة على دور العاليوانطالقا من حرص وزاره التعليم 

 العلوم بكلية، والتى أنشأت البيئةأنشأت الجامعات وكاله لكل كليه لشئون خدمه المجتمع وتنميه 
 العلوم جامعه الزقازيق بكلية أدارهم، وبناء عليه أنشأت 24/5/1997جامعه الزقازيق بتاريخ 

م لتهتم بحل مشاكل المجتمع المحيط ولتكون حلقه وصل بين الكلية 7/3/2010بتاريخ 
 بمحافظه واإلفراد للشركات الخبرة أن تكون بيت الكليةوالمجتمع المحيط وكان حتما على 

 (وحدة ذات طابع خاص) العلمية مركز البحوث والدراسات أيضا الكلية. وقد أنشأت الشرقية
، اإلعمال للشركات ورجال العلمية االستشارات بإعطاء يقوم والذي /   م  بتاريخ  /

 الشركات والمصانع وتكبير العينات أوضاع ودراسات لتقنين البيئية واألبحاثوالدراسات 
 شتى المجاالت، في التقني الميكروسكوب الماسح والنافذ وكذلك التدريب بجهازي البيولوجية

 مشاكل المجتمع دراسة كان البد من البيئة شئون خدمه المجتمع وتنميه أدارهومع تفعيل 
 من مواطنين ومن بعض أطراف المجتمع المحيط بمحافظه عشوائيةالمحيط من عينات 

. الشرقية
 

أهداف الدراسة:  
 

 وكذلك حصر أهم للدراسة بالفئات المستهدفة المجتمعية حصر أهم المشاكل إلىهدف الدراسة ت
 لحلها من الالزمة أليه حل هذه المشاكل والخطوات هيالمشاكل البيئية بالمجتمع المحيط وما 

 بالكلية العلمية وكذلك مركز البحوث والدراسات البيئة شئون خدمة المجتمع وتنميه أدارهخالل 
(وحده ذات طابع خاص). 

 
الفئات المستهدفه من الدراسه: 

 .الجامعة وطالب من الشرقية بمحافظه مختلفة أماكنمواطنين من  -
 عدد من المؤسسات والشركات ذات العالقه -

المحسن   بمدينه الزقازيق (د. أحمد عبدالصحيشركه مياه الشرب والصرف  •
 الجمال).

  النبات بالزقازيق (أ.د.حسن سالم) وقاية والزراعيةمركز البحوث  •
  نجم الدين ، د.شيماء حجاج).سالي (د.الصحة بوزارة المركزيةالمعامل  •
 ).إبراهيمالتواب   (أ.د.محسن عبدبالعباسية األسماكمركز بحوث  •
 ).العنانيالرحمن   (م.محمود عبدالوطنيةشركه دواجن  •
 ).فهميالسالم   بالعاشر من رمضان (د.عبدالذرةشركه منتجات  •
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 الخالق). (م. محمد احمد عبدالجديدة بالصالحية السالم أعالفشركه  •
  (د.عزه زكريا).بالشرقية الحيوان صحةمركز بحوث  •
 اللطيف).  للبنات (أ/ حنان حامد عبدالثانويةمدرسه الزقازيق  •
 (أ/محمد على موسى).  بالزقازيقالخاصة العربية القوميةالمدارس  •
  (د. سعيد على سعيد).بالشرقيةنقابه العلميين  •
 العزيز).  (د.نيبال عبدالشرقية بمحافظه البيئةمكتب شئون  •
  جهاد سليمان).صبحي أول الزقازيق (م. حي •
  غتورى).إبراهيم لطفي الزقازيق (م. ثاني حي •
 الغنى).  لمياه الشرب (م.ممدوح محمد عبدالقومية الهيئة •
  (د.عالء الدين مقلد ، د. السيد محمد العوضى).بالشرقية الصحةمديريه  •
  (د.ماجد االهوانى).القاهرةشركه  •
  (د. دعاء صبره شبانه).البشرية للتنمية الهيئةشركه  •

 

: الدراسةمحاور  -١
 شئون خدمه المجتمع وتنميه أدارهالتعرف على دور   :األولالمحور  -١

 . تنفيذه من هذه االدارهالبيئة
 .   التعرف على مشاكل المجتمع المحيط:الثانيالمحور  -٢

 
: الدراسة تنفيذ آليات -٢
  وتم تنفيذه عن طريق مقابالت شخصيه ومناقشات على المستوى :األولالمحور  -أ

 اإلطرافلرصد أراء   أخرىدراسة بمثابة، وكان ذلك المحور الجماعي أو الفردي
 تقدمها كليه العلوم جامعه الزقازيق لخدمه المجتمع التي الخدمات في المجتمعية

 ، وقد ضم االستبيان االتى:البيئةوتنميه 
                 100        ( نعم     هل تعرف مكان كليه العلوم؟(% 
  70      ( نعم    كليه العلوم؟                 زيارةهل سبق لك(% 
  100  (نعم       كليه العلوم؟                 زيارةهل ترغب فى(% 
  60  (نعم    مع كليه العلوم؟       بحثي عمل فيهل اشتركت(% 
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  ؟الجامعة من بين كليات الدولي فى النشر األولى المرتبةهل تعلم أن كليه العلوم تحتل            
                                                                              %) 10(نعم 

  بجامعه الدولي% من مكافئات النشر 50هل تعلم أن كليه العلوم تحصد أكثر من 
 %)8       (نعم                   الزقازيق؟                     

 مصر للعام الثالث؟                                            في أفضل كليه علوم ثاني كليه العلوم تعد إن مهل تعل                 
 )3(% 
  85(نعم             تلبيه احتياجات المجتمع؟ في العلوم دور لكليةهل تعلم أن(% 
  50 (نعم                      ؟        البيئية القوافل في العلوم دور لكليةهل(% 
  70 (نعم                      ؟  االنجليزية باللغة كليه العلوم ملم خريجيهل (%
       95( نعم                      هل خريج كليه العلوم ملم بالحاسب االلى؟ (%
  65 (نعم  ؟المختلفة المواقف فيهل يتمتع خريج كليه العلوم بالتصرف الالئق (%
  60 بمستجدات سوق العمل؟ (نعم العلمي التقني اإللمامهل لخريج كليه العلوم (%
  70(نعم     كلية العلوم لها فائدة تعود بالنفع علي المجتمعأبحاث إنهل تعتقد (%
  100(نعم                               علي تدوير القمامةاألبحاث إجراءيجب (%
  100(نعم                            علي الطاقة المتجددة األبحاث إجراءيجب (%
  85 (نعم                          مياه الشربتحليه علي األبحاث إجراءيجب (%
  100(نعم              علي استصالح واستزراع الصحراءاألبحاث إجراءيجب (%
  10 (نعم                         مياه البحرتحليه علي األبحاث إجراءيجب (%
  50(نعم                   علي تحاليل البصمة الوراثية األبحاث إجراءيجب (%
  45 والنظائر المشعة (نعملإلشعاع األمني علي التطبيق األبحاث إجراءيجب (%
  30(نعم                علي تطبيقات الموجات الصوتية األبحاث إجراءيجب (%
  100 (نعم اإلمراض                علي مقاومة مسببات األبحاث إجراءيجب (%
  50 (نعم                     علي بيولوجيا المياه العذبةاألبحاث إجراءيجب (%
  100(نعم       للصحراء والمناجم األمثل علي االستغالل األبحاث إجراءيجب (%
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 من الطالب، أعضاء هيئه التدريس عشوائيةعمل استبيان لعينات  المحور الثانى: -ب
  للتعرف على أهم مشاكل المجتمع المحيط.مختلفة، المواطنين من أماكن 

 

 : كاألتي االستبيانهيكل 
 ؟                 الشرقية بالمواصالت ووسائل النقل بمحافظه صعوبةهل هناك  •

 %)90(نعم 
 يعانى من الضوضاء الشرقية وخصوصا بمحافظه المصريهل الشارع  •

 %)95                        ( نعم             ؟       واإلزعاج
           ؟ الشرقية وخصوصا بمحافظه المصريهل هناك فوضى بالشارع  •

 %)80( نعم 
 للزقازيق وهل المؤدية الزراعية بالطرق بلطجة أمنيه و سيطرةهل هناك  •

 %)55 (نعم          هناك امن بالشارع بمدينه الزقازيق؟            
 %) 75  (نعم       ؟       الشرقية بالشارع بمحافظه قمامةهل يوجد  •
 %) 55   (نعم      ؟            نظيفة الشرقيةهل الشوارع بمحافظه  •
 %)95 (نعم           هل ال توجد سيارات رش بالشوارع؟            •
 %)80 ( نعم      ؟          ة السلع األساسيبأسعارهل يوجد ارتفاع  •
 %)80 شهريا؟ (نعم ة الكلى ال يكفى الحتياجات األسرةهل دخل األسر •
 %)50%)  (نعم 50(ال      ؟ وأمنه نظيفةهل مياه الصنبور بالمنزل  •
 %)60  (نعم        ؟  بالمحافظة الصحيهل يوجد مشاكل بالصرف  •
 %)95  (نعم       أفرادها؟       ألحد البطالة تعانى من أسرتكهل  •
 السوداء، مخلفات السحابة مثل الشرقية بمحافظه بيئيهل تعانى من تلوث  •

 %)60(نعم                  شرات مثل البعوض؟       حبالشوارع، 
 %)85(نعم       من المدخنين؟             أسرتك إفراد من أيهل  •
 %)35 (نعم     ؟  المصري مخدرات بالشارع متعاطيهل الحظت  •
  بأسرتك:صحيةهل هناك مشاكل  •

     30                      (   مرض السكر( % 
 )                          15مرض البلهارسيا(% 
  بفيروس الكبديمرض التليف C)          18(% 
  11                              (كلويغسيل(% 
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 يتلقون عالج على نفقه السابقة اإلمراضهل المرضى المصابين باى من  •
 %)20%)  (نعم 80               (ال               ؟      الدولة

  تقوم بدورها على أكمل وجه؟الحكوميةهل المستشفيات  •
 %)20%)  (نعم 80  (ال                                        

  مثل:الصحية لإلرشاداتهل يوجد تتبع  •
 %)100 (ال       مره واحده  الورقية األكواب تستعمل المقاهيهل  •
 %)92  (ال       لليد  وواقي زيا نظيفا المقاهيهل يرتدى عمال  •
 %)95 (ال      لليد   وواقيهل يرتدى عمال المطاعم زيا نظيفا  •
 %)97  (ال    الكاملة النظافة الجائلين لديهم المأكوالتهل باعه  •
هل اللحوم والخضر تعرض فى غرف حفظ بعيدا عن الهواء والحشرات؟                                         •

 %)98(ال 
 %)95 (نعم    هل تعانى أسرتك من الفقر؟                        •
 %)60 (نعم               بالمحافظةعانيت من مشاكل الفساد هل  •

 فقط بالمرأة خاص األتي

 %)60  (نعم  هل تتعرضين للتحرش من الشباب بالشارع؟                 •
 %)100هل يوجد وسائل نقل خاص بالسيدات؟                        (ال  •
 %)85  ( نعم  ؟                   ةهل أحد أفراد أسرتك يعانى من العنوس •
 %)50 تعرفيهم؟                   ( نعم التيهل يوجد عائل لك وللسيدات  •
 %)85  (نعم   محيط أسرتك؟          ف اإلنجاب مشكله كثره رايتيهل  •
؟           الصحية الرعاية تقوم بحل مشاكل السيدات من الحكوميةهل المستشفيات  •

 %)60(نعم 
 %)50 ( نعم   هل معامله زوجك لك على أكمل وجه؟                       •
 %) 60 ( نعم  هل زوجك يستغلك؟                                          •
 %)30 فى محيط أسرتك مطلقات؟                       (نعم يهل الحظت •
 %)24هل الحظتى فى محيط أسرتك أرامل؟                         (نعم  •
 %)15 ( نعم   هل أى من أسرتك ال يقرأ وال يكتب؟                        •
 %)80 (نعم  هل يوجد تسول بالشوارع؟                                   •
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 تحليل ومناقشة النتائج :-  -٣
  شئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة والمطلوب منهاإدارة لدور األولبالنسبة للمحور  -أ

  :-األتي النتائج أظهرت، 
تعرف  أن   المجتمعية ،اإلطراف% من الفئات المستهدفة قيد الدراسة من 100 -١

علوم وترغب في زيارتها وتري انه يجب ان يكون لكلية العلوم دور في لمكان كلية ا
  علي :- أبحاث إجراء

 القمامةتدوير  •
 الطاقة المتجددة  •
 استصالح واستزراع الصحراء  •
  للثروة المعدنية والمناجم األمثلاالستغالل  •

 % نري ان :-100---> % 70من  -٢
 لكلية العلوم دور مهم في تلبية احتياجات المجتمع •
  علي مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي األبحاث إجراءيجب  •
  اآللي والحاسب االنجليزية باللغةخريج كليه العلوم ملم  •
 . فائدة تعود بالنفع علي المجتمع المحيطالعلوم كلية ألبحاثيجب ان يكون  •

 % :-70--> %50من  -٣
 اشتركت في عمل بحثي مع كلية العلوم  •
  العلوم دور مهم في القوافل البيئيةلكلية •
 يتمتع خريج كلية العلوم بالتصرف الالئق في المواقف المختلفة •
  بالتقنية العملية الالزمة لسوق العمل إلماملخريج كلية العلوم  •
  علي البصمة الوراثية األبحاث إجراءيجب  •
 . علي بيولوجيا المياه العذبةاألبحاث إجراءيجب  •

 %نري انه :-50--> %30من  -٤
  والنظائر المشعةلإلشعاع األمني علي التطبيق األبحاث إجراءيجب  •
  علي تطبيقات الموجات الصوتيةاألبحاث إجراءيجب  •
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 % :-30اقل من  -٥
% من مكافآت النشر 50 وحصدت األول كلية العلوم احتلت المركز إنال تعلم  •

 الدولي في جامعة الزقازيق
  ثالث كليات علوم في مصر أفضل كلية العلوم من إنال تعلم  •
  علي تحليه مياه البحراألبحاث إجراءيجب  •

 
 فأوضحت تحاليل  بالنسبة للمحور الثاني الخاص باحتياجات المجتمع المحيط ، -ب

  :-األتياالستبيانات ونتائجها 
 % نري انه :-90اعلي من  -١

 يوجد صعوبة بالمواصالت وال يوجد وسائل نقل مريحة •
  واإلزعاجالشارع المصري يعاني من الضوضاء  •
 يوجد سيارات للرش بالشوارع ال •
 البطالةتعاني األسر المصرية من مشكلة  •
 صحية كأكواب ورقية وال زيا نظيفا بالمطاعم والعمال ال إرشاداتال يوجد  •

 يرتدون واقي اليد 
 يوجد مشكله وعدم نظافة للباعة الجائلين  •
  بيع مرخصةأماكنال تحفظ اللحوم والخضروات في  •
  المصرية من مشكلة الفقراألسرتعاني  •
ال يوجد وسائل نقل خاصة للسيدات   •

 % رأت االتي :-90--->%  70من  -٢
  يوجد قمامة بالشوارع بمحافظة الشرقية •
 هناك فوضي بالشارع المصري •
 األساسية السلع أسعاريوجد ارتفاع جنوبي في  •
  ال يفي باحتياجاتهالألسرةالدخل الكلي  •
 التدخين مشكلة بالمجتمع المصري •
  يوجد صعوبة بالعالج علي نفقة الدولةأوال يوجد عالج  •
 ال تقوم المستشفيات الحكومية بدورها كما ينبغي •
 بالنسبة للمرأة :- •

  لدي األناثالعنوسةيوجد مشكلة  -
   اإلنجابيعاني المجتمع المصري من كثرة  -



9 
 

 %  70--->% 50من  -٣
  متواجد بالشوارعاألمني األداء •
 يوجد ظاهرة البلطجة •
  بمحافظة الشرقيةنظيفةمياه الشرب  •
 يوجد تلوث بيئي مثل السحابة السوداء والبعوض •
 هناك مشكلة فساد في دواوين الحكومة •
 بالنسبة للمرأة :- •

 تتعرض النساء للتحرش في المجتمع المصري  -
 ال يوجد عائل للنساء -
  للسيداتاألسرةيوجد رعاية صحية بمراكز تنظيم  -
 زوج المرأة يستغلها -

 %  50--->%  30من  -٤
 هناك مشاكل صحية مثل مرض السكر •
 بالنسبة للمرأة :- •

  يوجد مطلقات -
  :%30اقل من -٥

  مزمنة بالكليتين وٕامراض  c المزمنة مثل فيروس اإلمراضيوجد مشكله  •
 بالنسبة للمرأة :- •

   بدون عائلأرامليوجد سيدات  -
 

مستخلص الدراسة :- -  7 

  البيئة والمطلوب منها :-إدارةبالنسبة لدور  -أ
 ، ولكلية واللغات خريج كلية العلوم ملم بالحاسب اآللي إن% رأت 70 من أكثر •

 من كلية المعنيةالعلوم دور في خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وطلبت الجهات 
العلوم القيام بأبحاث علي تدوير القمامة والطاقة المتجددة واستزراع الصحراء 

 .واستغالل امثل للمناجم 
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  بالنسبة الحتياجات المجتمع المحيط :- -ب
 % 90اعلي من  -١
 مشكلة البطالة •
 صعوبة المواصالت •
 الفقر •
  بالشارع المصريوالفوضىالضوضاء  •
 ال يوجد نظافة في منافذ بيع الخضر واللحوم والمقاهي والمطاعم •
  :-األتي% يوجد مشاكل في 90---> %  70من  -٢
 التدخين  •
 المخدرات •
 القمامة •
 األسعارارتفاع  •
 يكفي األسرة الدخل ال •
 الصحية بالمستشفيات والرعايةمشاكل بالعالج علي نفقة الدولة والعالج  •

 مية.الحكو
 % يوجد مشاكل في :70--->% 50من  -٣
 البلطجة •
 األمنياالنفالت  •
 التلوث البيئي مثل السحابة السوداء والبعوض •
 الفساد •
  مشاكل المرأة :-أهم -٤
 %)100وسائل النقل ( •
 %)85 (ةالعنوس •
 %)85كثرة األنجاب ( •
 %)60التحرش الجنسي ( •
 %)60الرعاية الصحية ( •
  %)60 ــ 50استغالل الزوج وعدم وجود عائل ( •
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   توصيات الدراسة:-- 8

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم إدارة عن دور األولبالنسبة للمحور  -أ
 :-والمطلوب منها يوصي باآلتي 

عقد الندوات والملتقيات بالكلية للتوعية بأهمية الحفاظ علي البيئة ولفظ التدخين  •
والمخدرات ومنع التحرش الجنسي بالسيدات ومقاومة الفساد والتوعية بعدم كثرة 

 .اإلنجاب
 تتعلق بتدوير القمامة والطاقة المتجددة أبحاث تركز كلية العلوم علي إنيجب  •

واستصالح واستزراع الصحراء واستغالل المناجم ومياه الشرب والصرف الصحي 
 والصناعي.

  فقرا.األكثر بالقرىيجب عمل قوافل بيئية لرصد التلوث البيئي  •
 عقد الدورات التدريبية في المجاالت العلمية التطبيقية  •
تعزيز وزيادة االستشارات العلمية والتحاليل الدقيقة التي يقدمها مركز البحوث  •

 والدراسات العلمية بالكلية (وحدة ذات طابع خاص).

 
  للمحور الثاني وهو احتياجات المجتمع المحيط :-بالنسبة -ب

 فوضي وضوضاء بالشارع المصري ، إحداثعقد ندوات ولقاءات بالكلية لعدم  •
 الصحية في المقاهي اإلرشاداتللتوعية بمقاومة التدخين والمخدرات ، بتتبع 

 والمطاعم ولمقاومة ظاهرة االنفالت والبلطجة والفساد.
 األرزعمل قوافل بيئية لرصد التلوث البيئي وتوعية المزارعين بعدم حرق قش  •

 لمقاومة ظاهرة السحابة السوداء.
  كلية العلوم بالشركات والمجتمع المحيط.أبحاثمحاولة ربط  •
 التطبيقية لتدوير القمامة ومعالجة مياه الصرف ولمقاومة األبحاثزيادة  •

  المزمنة والمعدية.اإلمراض
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مدة الدراسة :- -  9

م) 30/8/2015 حتىم 1/6/2015 (من أشهرثالثة 

- فريق العمل :- 10

  ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة العزيز عنان أ.د. جمال عبد -١
  بقسم علم الحيوان ورئيس جمعية الخريجينأستاذ ، أ.د. زينب محمد البشير -٢
  ، منسق معايير الجودةالعزيز فهمي أ.د. عزة عبد -٣
  ، منسق معيار خدمة المجتمع وتنمية البيئة محمدين محمدأمالأ.د.  -٤
  ، مدرس حاسب آلي بالكليةالسالم د. الحسيني مصطفي عبد -٥
  ، أخصائي أول بشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمعد. سهام منصور مصيلحى -٦
 خصائي معمل بمركز البحوث والدراسات بالكليةأ ، هللا  احمد عبدأمانيأ.  -٧
 خصائي معمل بمركز البحوث والدراسات بالكليةأ ، أ. مروة حسانين السيد -٨
خصائي معمل بمركز البحوث والدراسات بالكلية أ  ، أ. دينا احمد السيد احمد -٩

وهللا ولي التوفيق  
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 استبيان لمعرفه 

 دور إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 والمطلوب منها

 ال نعم عناصر االستبيان
 
                         هل تعرف مكان كليه العلوم؟ 

  كليه العلوم؟                       زيارةهل سبق لك  

  كليه العلوم؟                      زيارة فيهل ترغب  

  مع كليه العلوم؟          بحثي عمل فيهل اشتركت  

  من الدولي النشر في األولى المرتبةهل تعلم أن كليه العلوم تحتل 

 ؟                                    الجامعةبين كليات 

  من مكافئات النشر 50هل تعلم أن كليه العلوم تحصد أكثر من %

  بجامعه الزقازيق؟                            الدولي

 مصر للعام في أفضل كليه علوم ثاني كليه العلوم تعد إن مهل تعل 

 الثالث؟                                            

  تلبيه احتياجات المجتمع؟ في العلوم دور لكليةهل تعلم أن  

  ؟            البيئية القوافل في العلوم دور لكليةهل 

  ؟       االنجليزية باللغة كليه العلوم ملم خريجيهل

 ى؟           لهل خريج كليه العلوم ملم بالحاسب اآل

  ؟ المختلفةهل يتمتع خريج كليه العلوم بالتصرف الالئق فى المواقف 

  التقنى العلمى بمستجدات سوق العمل؟اإللمامهل لخريج كليه العلوم  
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  ؟ كلية العلوم لها فائدة تعود بالنفع علي المجتمعأبحاثهل تعتقد ان  

  . علي تدوير القمامةاألبحاث إجراءيجب  -

 . علي الطاقة المتجددة األبحاث إجراءيجب  -

  . مياه الشربتحليه علي األبحاث إجراءيجب  -

  . علي استصالح واستزراع الصحراءاألبحاث إجراءيجب  -

  . مياه البحرتحليه علي األبحاث إجراءيجب  -

  . علي تحاليل البصمة الوراثيةاألبحاث إجراءيجب  -

  . والنظائر المشعةلإلشعاع األمني علي التطبيق األبحاث إجراءيجب  -

  . االبحاث علي تطبيقات الموجات الصوتيةإجراءيجب  -

 .يجب اجراء االبحاث علي مقاومة مسببات االمراض -

  .يجب اجراء االبحاث علي بيولوجيا المياه العذبة -

  .يجب اجراء االبحاث علي االستغالل االمثل للصحراء والمناجم -
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 استبيان عن احتياجات المجتمع المحيط

 ال نعم عناصر االستبيان
 هل هناك صعوبه بالمواصالت ووسائل النقل بمحافظه الشرقيه؟ 
  هل الشارع المصرى وخصوصا بمحافظه الشرقيه يعانى من الضوضاء

 واالزعاج؟                               
 هل هناك فوضى بالشارع المصرى وخصوصا بمحافظه الشرقيه؟ 
  و بلطجه بالطرق الزراعيه المؤديه للزقازيق اهل هناك سيطره أمنيه

 وهل هناك امن بالشارع بمدينه الزقازيق؟
 هل يوجد قمامه بالشارع بمحافظه الشرقيه؟ 
 هل الشوارع بمحافظه الشرقيه نظيفه؟ 
 هل ال توجد سيارات رش بالشوارع؟ 
 هل يوجد ارتفاع باسعار السلع االساسيه؟ 
 هل دخل االسره الكلى ال يكفى الحتياجات االسره شهريا؟ 
 هل مياه الصنبور بالمنزل نظيفه وامنه؟ 
 هل يوجد مشاكل بالصرف الصحى بالمحافظه؟ 
 هل اسرتك تعانى من البطاله الحد أفرادها؟ 
  ،هل تعانى من تلوث بيئى بمحافظه الشرقيه مثل السحابه السوداء

 شرات مثل البعوض؟حمخلفات بالشوارع، 
 هل أى من افراد اسرتك من المدخنين؟ 
 هل الحظت متعاطى مخدرات بالشارع المصرى؟ 
 :هل هناك مشاكل صحيه بأسرتك 

 مرض السكر -
 مرض البلهارسيا -
 Cمرض التليف الكبدى بفيروس  -
 غسيل كلوى -
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  هل المرضى المصابين باى من االمراض السابقه يتلقون عالج على
 نفقه الدوله؟

 هل المستشفيات الحكوميه تقوم بدورها على أكمل وجه؟ 
 :هل يوجد تتبع لالرشادات الصحيه مثل 

 المقاهى تستعمل االكواب الورقيه مره واحده -
 يرتدى عمال المقاهى زيا نظيفا وواقى لليد -
 يرتدى عمال المطاعم زيا نظيفا وواقى لليد -
 باعه الماكوالت الجائلين لديهم النظافه الكامله -
 والحشرات؟ اللحوم والخضر تعرض فى غرف حفظ بعيدا عن الهواء -
 هل تعانى أسرتك من الفقر؟ 
 هل عانيت من مشاكل الفساد بالمحافظه 

 

األتى خاص بالمرأه فقط 
 

 هل تتعرضين للتحرش من الشباب بالشارع؟ 
 هل يوجد وسائل نقل خاص بالسيدات؟ 
 هل أحد أفراد أسرتك يعانى من العنوسه؟ 
 هل يوجد عائل لك وللسيدات التى تعرفيهم؟ 
 هل رايتى مشكله كثره االنجاب فى محيط أسرتك؟ 
  هل المستشفيات الحكوميه تقوم بحل مشاكل السيدات من الرعايه

 الصحيه؟
                         هل معامله زوجك لك على أكمل وجه؟ 
 هل زوجك يستغلك؟ 
 هل الحظتى فى محيط أسرتك مطلقات؟ 
 هل الحظتى فى محيط أسرتك أرامل؟ 
 هل أى من أسرتك ال يقرأ وال يكتب؟ 
 يوجد تسول بالشوارع؟هل  

 


