الرحمن الرحيم

بسم

الموضوع :
زياره ميدانيه لمنطقة ابو قرون في إطار العمل على تأسيس المراكز النموزجيه بالوالية تمت الزياره لمنطقة
أبو قرون التابعه لمحلية شرق النيل في يوم األحد الموافق 2014/4/20م الساعه  9.30صباحا َ .
تم التحرك من مباني معھد تنمية االوسرة والمجتمع بغرض الوقوف والتعرف على المنطقة من حيث الموقع
والكثافة السكانيه ومدى مالءمة المنطقة وعالقتھا بالقرى االخرى وذلك بعد إختيار اموقع من قبل منسق
المنطقة ومسؤول الدائره بالمجلس التشريعي  ,وقد ضم الوفد من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كل من
د .الشفاء عبد القادر حسن عميد معھد تنمية االسرة والمجتمع
د .فاطمه عمر نبق
أ  .بنت وھب عبد اللطيف
السيد /صالح الدين محمد االمين /أبو قرون مسؤول الدائره بالمجلس التشريعي
السيد  /الشيخ احمد الرشيد /منسق المنطقة بوزارة الزراعة
السيد  /مھدي محمد االمين } حماية االراضي {.
وبعد الوصول الى المنطقة تمت الزياره الميدانيه إلى األراضي التي يمكن تمليكھا الى الجامعه بعد اختيار
الموقع المناسب وبعد إختيار المنطقة االولى وھى تقع بالقرب من المدارس ،ذھب الوفد الى منزل
السيد/صالح الدين ابو قرون وكان فى استقبالنا:
السيد/كباشى الخليفة حسن ابوقرون /من اعيان المنطقة
السيد/حسين الشيخ إدريس حاج احمد /مدير المدرسة الثانوية
االستاذه شادية صالح بن البادية ]مسؤول المرأه[ وعدد من النساء والرجال بالمنطقة.
رحب السيد/كباشى بالحضور وبدأت د.الشفاء االجتماع بالترحيب بالحضور ثم التعريف بالجامعة اوالً ثم
المعھد ثانيا ً وأنة فى طريقة الى التحويل من معھد الى كلية والغرض من الزيارة ھو التعرف على المنطقة
النھا تود إفتتاح مركز نموزجيا ً وتقام به دورات تدريبية خصوصا ً المرأه وھى دورات قصيرة االجل
مثل]االكسسوارات  ،والعطور الباريسية والسودانية[ومتوسطة االجل مثل ]زراعة الخضروات[وطويلة
االجل مثل ]زراعة الفواكھة بانواعھا المختلفة[.
ورحب السيد/كباشى الخليفة بالحضور مؤكداً انھم فى ذات السياق وھم ينادون ما نحن بصدده وانھم
موافقون على الفكرة وعلى ان يكون العمل فوراً ،ولكن ھنالك حوجة ماسة الى وجود مراكز تدريبية لالوالد
ووھب للجامعة منطقة ارض أخرى تعتبر معھد لتدريب الشباب بالمنطقة أو معھد حرفى .

وقام الوفد بزيارة الى مكان يمكن اعتباره موقع مؤقت وھو يضم صالون وغرفة لبداية الدورات التدريبية
،وقد أكدت االستاذة شادية بانھا سوف تنسق لزيارة اخرى لنساء المنطقة وھى سوف تنورھم اوالً قبل تلك
الزيارة القادمة وشكرت الدكتوره الحضور ووعدتھم بزيارة قريبة.
النشاط البعدى:
 .1إتصلت عميدة المعھد بالسيد عميد التكنولوجيا للتشاور فى أمر تأسيس مشروع للتنمية الريفية التقنية
وذلك بقيام برنامج الدبلومات التقنية ،كما اقترح سيادته قيام البرنامج التأھيلى للطالب مكملى مرحلة
االساس إستعداداً اللتحاقھم بالدبلوم التقانى ورحب تماما ً بالفكرة وأبدى إستعداده للدعم والمشاركة
فى المشروع.
 .2إتصلت العميدة بمديرة بنك االدخار فرع السوق المحلى الخرطوم وطرحت لھا فكرة التمويل
االصغر للمنتسبات من نساء المنطقة فى حدود قليلة حتى ينسب للمتدربة تسديدھا ]ألف
جنيه[ووافقت ورحبت بالفكره تماما ً.
 .3كونت عميدة المعھد لجنة العداد مشروع التنمية الريفية التقنية حتى يعتمد كمشروع علمى للجامعة
]مرفق تكوين اللجنة[.
 .4سيتم تخصيص قطع االراضى على النحو التالى:
أ .القطعة االولى غرب المركز المشيد الحالى بإسم مشروع التنمية المتكامله للمرأة الريفية.
ب .القطعة شرق المدرسة الثانوية وشمال المركز المشيد الحالى لمشروع التنمية الريفية التقنية.
يوجه المعھد صوت شكر للسيد امين الشؤون العلمية وإدارة الخدمات بالجامعة لتوفيرھم العربة
والوقود إلنجاز مھام المعھد فى برامج الزيارات الريفية وتعاونھم المستمر حتى يتمكن المعھد من
توفير إحتياجاته.

